ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
“Construindo Uma Nova História”

AGENDA DA 048ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2018
18ª LEGISLATURA
25/10/2018, QUINTA-FEIRA, ÀS 15 HORAS
EXPEDIENTES ORIUNDOS DO PODER EXECUTIVO:

MATÉRIA: Projeto de Lei nº 105/2018
AUTOR: PODER EXECUTIVO
ASSUNTO: Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com entidade
representativa do município, denominada Instituto das Irmãs Missionárias Nossa Senhora
de Fátima - Recanto dos Idosos Santo Antônio, no valor de até R$ 260.794,04 (duzentos
e sessenta mil, setecentos e quatro reais e quatro centavos)
MATÉRIA: Projeto de Lei nº 106/2018
AUTOR: PODER EXECUTIVO
ASSUNTO: Dispõe sobre contratação de pessoal, por tempo determinado, para o verão
2018/2019 nos termos do inciso IX, do art. 37 da Constituição Federal (140 vagas de
agente operacional de ordenamento R$ 1.200,00)
MATÉRIA: Projeto de Lei nº 113/2018
AUTOR: PODER EXECUTIVO
ASSUNTO: Dispõe sobre autorização para contratação de pessoal no âmbito da
Secretaria Municipal de Educação, em regime de designação temporária – DT para o ano
letivo de 2019.
EXPEDIENTES DOS VEREADORES:

MATÉRIA: Requerimento nº 562/2018
AUTOR: VEREADOR DITO XARÉU
ASSUNTO: Solicito em caráter de urgência ao Gabinete do Prefeito e CODEG, limpeza e
manutenção geral no bairro Itapebussu, incluindo mutirão de capina, pintura de meio fio,
entre outros.
MATÉRIA: Requerimento nº 563/2018
AUTOR: VEREADOR DITO XARÉU
ASSUNTO: Solicito em caráter de urgência ao Gabinete do Prefeito, Secretaria Municipal
de Fiscalização / Setor de Transporte e Trânsito, autorização para colocação de lombo
faixas, quebra-molas e/ou redutores de velocidade na rua Cachoeiro de Itapemirim,
localizada no bairro Ipiranga, pois os automóveis estão passando em alta velocidade
neste local, causando perigo para os pedestres que ali transitam. Tal solicitação é de
extrema importância e urgência, pois se trata da rua onde está localizada a UPA Unidade de Pronto Atendimento, onde o fluxo de pessoas é muito grande.
MATÉRIA: Requerimento nº 574/2018
AUTOR: VEREADOR ENIS GORDIN
ASSUNTO: Solicita que o Chefe do Poder Executivo Providencie através de sua
secretaria competente com urgência, colocação de placas de todas as Ruas do Bairro
pontal de Sta. Mônica e Sta. Mônica.
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MATÉRIA: Requerimento nº 618/2018
AUTOR: VEREADOR ZÉ PRETO
ASSUNTO: Solicita que o Chefe do Poder Executivo Municipal providencie, através do
órgão competente, a demarcação da parada de ônibus na Avenida Rodovia do Sol,
Meaípe.
MATÉRIA: Requerimento nº 619/2018
AUTOR: VEREADOR ZÉ PRETO
ASSUNTO: Solicita que o Chefe do Poder Executivo Municipal providencie, através de
sua Secretaria competente, com urgência, a reforma com a colocação de um corrimão da
escadaria localizada entre a quadra C1 (lote 1 e 20) pela Muniz Freire e quadra D1 (lote
21 e 26) pela rua Muriaé no bairro Belo Horizonte (Meaípe)
MATÉRIA: Requerimento nº 627/2018
AUTOR: VEREADOR ZAZÁ DENIZART
ASSUNTO: Solicita ao Chefe do Poder Executivo Municipal, através da secretaria
competente para tal procedimento: A drenagem e pavimentação asfáltica de todas as ruas
do loteamento bica, no bairro Perocão, na Enseada do Sol, neste município.
MATÉRIA: Requerimento nº 632/2018
AUTOR: VEREADOR ZAZÁ DENIZART
ASSUNTO: Solicita ao Chefe do Poder Executivo Municipal, através da SEMOPSecretaria Municipal de Obras Públicas: Acerto da ponte que liga Bahia Nova á Santa
Rita, visto que a mesma encontra-se em estado de risco para os motoristas e moradores
que utilizem a ponte.
MATÉRIA: Requerimento nº 648/2018
AUTOR: VEREADOR MARCOS GRIJÓ
ASSUNTO: Solicito a Criação de uma Comissão Representativa e de Acompanhamento
do Polo Industrial de Guarapari, pelo prazo de 180 dias, prorrogáveis por igual período ,
tendo como finalidade representar a Câmara, acompanhar, fiscalizar, fomentar, realizar
reuniões e audiências com objetivo de implantar um polo industrial eficiente que geral
emprego e renda para Guarapari e realizar estudos para realizar isenção fiscal das
empresas que vieram a ser instalar no Município.
MATÉRIA: Requerimento nº 649/2018
AUTOR: VEREADOR THIAGO PATERLINI MONJARDIM
ASSUNTO: Solicito ao Executivo através das Secretarias competentes que realize a
revitalização da Praia da Cerca. A Praia da Cerca é próxima a Praia do Morro que é uma
das mais famosas de nosso município, possui uma pequena extensão sendo belíssima
em sua paisagem Apesar de ser um local belíssimo e que atrai os turistas, essa orla da
praia se encontra abandonada pelo Executivo que não direciona nenhum investimento a
fim de preservar suas belezas naturais. É preciso que o Executivo tenha um olhar para
esse nosso paraíso, o que a revitalização irá organizar a orla da praia e preservar sua
beleza natural, o que justifica o presente requerimento.
MATÉRIA: Requerimento nº 652/2018
AUTOR: VEREADOR CLEBINHO BRAMBATI
ASSUNTO: Solicito em regime de urgência que seja feita a retirada de todas as placas
de estacionamento rotativo existentes nas ruas de nossa cidade. Placas essas, que virão
causar transtornos e dúvidas aos turistas que nos visitam. Às mesmas já deveriam ter
sido retiradas, logo após o fim do estacionamento rotativo.
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MATÉRIA: Requerimento nº 653/2018
AUTOR: VEREADOR CLEBINHO BRAMBATI
ASSUNTO: Solicito que junto a Secretaria competente, elabore projeto para construção
de um contorno, entre a loja de Material de Construção Globo e o ponto de ônibus na Av.
Jones dos Santos Neves na entrada do bairro Nossa Senhora da Conceição, para que os
motoristas que vem da BR 101 sentido Muquiçaba possa ter acesso ao bairro acima
citado, não precisando trafegar quase 20 metros na contra mão, para se ter acesso ao
referido bairro
MATÉRIA: Requerimento nº 655/2018
AUTOR: VEREADOR LENNON MONJARDIM DE ARAUJO
ASSUNTO: Requer aos órgãos competentes do Executivo Municipal providências no
sentido de viabilizar em caráter de urgência adaptação com rampas ou elevadores em
todos os órgãos públicos do município de Guarapari para garantir o acesso de pessoas
com mobilidade reduzida aos andares superior. Considerando que existe um projeto na
Casa para garantir a acessibilidade, Lei de nº 3.174/2010.
MATÉRIA: Requerimento nº 656/2018
AUTOR: VEREADOR LENNON MONJARDIM DE ARAUJO
ASSUNTO: Requer aos órgãos competentes do Executivo Municipal providências no
sentido de viabilizar em caráter de urgência o cumprimento da Lei nº 056/2017 que dispõe
sobre instalação de brinquedos adaptados para crianças portadora de necessidades
especiais em praças do município. Considerando que a Lei foi sancionada no dia
01/12/2017. Considerando que a ideia é trazer a sensação de liberdade e diversão para
quem luta diariamente com limitações físicas e sensoriais. Considerando que ato de
brincar é um direito garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente em seu art. 16,
que estabelece que a criança tem o direito a brincar, praticar esportes e divertir-se. Para
que isso se torne eficaz é fundamental um ambiente adequado, onde se tenha segurança,
proteção e acessibilidade.
MATÉRIA: Requerimento nº 660/2018
AUTOR: VEREADOR MARCOS GRIJÓ
ASSUNTO: Requer, após deliberação em plenário, que o Excelentíssimo Prefeito
Municipal, por meio da Secretaria de Educação, informe a este Vereador o número de
crianças na fila de espera em vagas nas escolas municipais, por região do município.
MATÉRIA: Requerimento nº 666/2018
AUTOR: VEREADORA ROSANGELA LOYOLA
ASSUNTO: Solicita que o Chefe do Poder do Poder Executivo Municipal providencie
através de sua Secretaria competente, com urgência, que seja feita a iluminação pública
das ruas do bairro Village do Sol, município de Guarapari - ES. O bairro citado possui
algumas ruas que não dispõem do serviço de iluminação pública e agora, com a
regularização da instalação de energia por parte da companhia de energia elétrica, faz-se
necessário a iluminação das ruas não atendidas com tal recurso.
MATÉRIA: Requerimento nº 667/2018
AUTOR: VEREADOR OZIEL DE SOUSA
ASSUNTO: Solicita ao Chefe do Poder Executivo Municipal, junto a Secretaria de Obras,
que não meça esforços para consertar a moto niveladora que se encontra parada no pátio
de competência do município, pois é uma máquina nova e o nosso município precisa de
máquinas para passar em ruas com buracos, abri estradas, entre outros serviços. E
atualmente o município paga caro em aluguéis de maquinário, sendo que a moto
niveladora precisa apenas de alguns reparos para voltar à atividade. A mesma precisa de
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conserto o mais breve possível, pois está sendo deteriorada pelo tempo, ficando
constantemente no sol e na chuva.
MATÉRIA: Requerimento nº 668/2018
AUTOR: VEREADOR THIAGO PATERLINI MONJARDIM
ASSUNTO: Solicito ao Executivo, através das Secretarias competentes, que realize a
reforma da Peixaria e Galpão da Feira Municipal localizadas no centro da cidade. A
peixaria e a feira municipal localizada no centro de Guarapari ficam situados em frente a
um cartão postal do Município, que é o canal que recebeu alto investimento do Estado
Espírito Santo. A proposição se justifica por estar a peixaria e o galpão da feira situados
em um local privilegiado e há muito tempo não recebem nenhum tipo de melhorias, e, em
várias cidades do Brasil temos os mercados modelos, que se tornam atrativos turísticos e
consequentemente melhora as condições e renda dos trabalhadores que comercializam
seus produtos.
MATÉRIA: Requerimento nº 671/2018
AUTOR: VEREADORA ROSANGELA LOYOLA
ASSUNTO: Solicita que o Chefe do Poder Executivo Municipal providencie através de
sua Secretaria competente, com urgência, que seja feita a pavimentação asfáltica de um
trecho de aproximadamente 300 metros na rua Principal, na comunidade de Acapulco, no
bairro Amarelos, Guarapari-ES. A rua citada fica compreendida entre a Av. Manoel Loyola
e a rua do Xuri. O trecho citado não dispõe do serviço e por esse motivo, devido a ser um
trecho com muitos buracos e em uma descida, nos períodos chuvosos impede o ônibus
de fazer o trajeto dentro da comunidade de Acapulco.
MATÉRIA: Requerimento nº 675/2018
AUTOR: VEREADOR ENIS GORDIN
ASSUNTO: Solicito que o Chefe do Poder Executivo Municipal Providencie através de
sua secretaria competente com urgência a construção de uma Praça no Bairro Ipiranga
na Rua Campinho próximo Torre da operadora Vivo, onde já existe um área e um projeto
na Prefeitura que há anos esta parado. Venho por meio deste requerimento pedir ao Sr.
Prefeito que olhe com muito carinho pois os moradores precisam de um lazer para melhor
atender suas crianças da mesma forma idosos e etc.
MATÉRIA: Moção nº 126/2018
AUTOR: VEREADORA FERNANDA MAZZELLI ALMEIDA MAIO
ASSUNTO: Moção de Congratulações, Louvor e Aplausos, a Giovanni Santa Clara
Pádua.
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HORÁRIO DESTINADO AOS VEREADORES
QUARENTA E OITO MINUTOS - HORÁRIO DOS ORADORES
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
VER. KAMILLA ROCHA – DEM
SEIS MINUTOS PARA
REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE - OUTUBRO ROSA

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

ORDEM DO DIA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Guarapari/ES, 24 de outubro de 2018.

WENDEL SANT’ANA LIMA
Presidente da Câmara Municipal de Guarapari
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