ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
“Construindo Uma Nova História”

AGENDA DA 052ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2018
18ª LEGISLATURA
22/11/2018, QUINTA-FEIRA, ÀS 15 HORAS
EXPEDIENTES ORIUNDOS DO PODER EXECUTIVO:

MATÉRIA: VETO TOTAL
AUTOR: PODER EXECUTIVO
ASSUNTO: Veto total ao Projeto de Lei Complementar nº 008/2018, de autoria dos
Vereadores da Câmara Municipal de Guarapari, que estabelece normas e procedimentos
para à realização de eventos no município de Guarapari, altera disposições da Lei
Complementar Municipal nº 008/2007 que instituiu o Código Tributário Municipal e dá
outras providências.
EXPEDIENTES DOS VEREADORES:

MATÉRIA: Projeto de Lei nº 115/2018
AUTOR: VEREADOR ZAZÁ DENIZART
ASSUNTO: Dispõe sobre denominação de via Pública, Travessa Vandeci Reis,
localizada entre as quadras 65 e 75 do cadastro técnico municipal no bairro Perocão
neste Município.
MATÉRIA: Projeto de Lei nº 116/2018
AUTOR: VEREADOR CLEBINHO BRAMBATI
ASSUNTO: Dispõe sobre o Fundo Assistencial de Apoio e Proteção a Produção
Agrícola, Pecuária, Aquícola e Florestal no Município de Guarapari, mediante as
catástrofes de eventos da natureza, de doenças e pragas, incluindo subvenção
econômica e de outras providencias.
MATÉRIA: Projeto de Lei nº 118/2018
AUTOR: VEREADORA KAMILLA ROCHA
ASSUNTO: Dispõe sobre denominação de próprio municipal - Centro Municipal de
Saúde Arlinda Maria Junqueira Vionel o próprio localizado na Rua Linhares, nº 146 Muquiçaba, Guarapari ES.
MATÉRIA: Requerimento nº 564/2018
AUTOR: VEREADOR DITO XARÉU
ASSUNTO: Solicito em caráter de urgência, ao Gabinete do Prefeito e Secretaria
Municipal de Obras, operação tapa buracos em todo o bairro Belo Horizonte na Grande
Meaípe.
MATÉRIA: Requerimento nº 594/2018
AUTOR: VEREADOR DITO XARÉU
ASSUNTO: Solicito em caráter de urgência, ao Gabinete do prefeito e Secretaria
Municipal de Obras, colocação de lombos faixas, quebra molas e/ou redutores de
velocidade para a rua Cachoeiro de Itapemirim, localizada no Bairro Ipiranga, pois os
automóveis estão passando em alta velocidade neste local. Tal solicitação é de extrema
importância e urgência, pois se trata de rua onde está localizada a UPA - unidade de
pronto atendimento, onde o fluxo de pessoas é muito grande.
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MATÉRIA: Requerimento nº 620/2018
AUTOR: VEREADOR ZÉ PRETO
ASSUNTO: Solicita que o Chefe do Poder Executivo Municipal providencie, através de
sua secretaria competente, a fixação de horários e linhas de ônibus nos pontos
disponíveis, a fim de orientar melhor nossos moradores e turistas.
MATÉRIA: Requerimento nº 621/2018
AUTOR: VEREADOR ZÉ PRETO
ASSUNTO: Solicito ao Chefe do Poder Executivo Municipal providencie, através da
secretaria competente, sem medir esforços, a drenagem pluvial da Rua Muniz Freire, em
Belo Horizonte (Meaípe).
MATÉRIA: Requerimento nº 638/2018
AUTOR: VEREADOR ZAZÁ DENIZART
ASSUNTO: Solicita que o Chefe do Poder Executivo Municipal providencie, com
urgência, através da Secretaria Municipal competente para este fim: - A criação do
Conselho Municipal de Políticas Culturais de Guarapari.
MATÉRIA: Requerimento nº 657/2018
AUTOR: VEREADOR LENNON MONJARDIM DE ARAÚJO
ASSUNTO: Requer aos órgãos competentes do Executivo Municipal providências no
sentido de viabilizar em caráter de urgência informações sobre as seguintes obras: Construção de uma estrutura de aço cortem na Praça Philomeno Pereira Guimarães; Reforma da Orla da Prainha de Muquiçaba; - Reforma Escola de 1º e 2º Graus Pres.
Costa e Silva; - Orla das Praia do Centro da Cidade. Solicita ainda informações sobre os
valores gastos nas obras, assim como detalhes sobre as fontes dos recursos para os
financiamentos dos convênios e quanto já foi gasto em cada obra e o quanto ainda deverá
ser gasto até a conclusão, assim como a previsão de reinicio das obras paralisadas no
município. Considerando que um dos papéis do Vereador é fiscalizar as ações do Poder
Executivo, zelar pelo uso correto do dinheiro público, bem como prestar informações aos
munícipes, quando de seu conhecimento, ou ir em busca de resposta e esclarecimentos,
se necessário for, portanto, tais informações merecem ser prontamente prestadas, sendo
esta uma prerrogativa do Legislador, em busca de respostas aos cidadãos.
MATÉRIA: Requerimento nº 664/2018
AUTOR: VEREADOR CLEBINHO BRAMBATI
ASSUNTO: Solicito a viabilidade da construção de um Cemitério Municipal para
atendimento aos munícipes, evitando assim, pagamento de aluguel em Cemitério
particular, que chega a custar em média R$800.000,00 (oitocentos mil reais) por ano.
Dinheiro esse, que poderia ser investido em outras necessidades 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 671/2018
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 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 676/2018
AUTOR: VEREADOR ENIS GORDIN
ASSUNTO: Solicita que o Chefe do Poder Executivo Municipal providencie através de
sua Secretaria competente, com urgência, a conclusão da orla da praia de Santa Mônica,
proporcionando para os moradores do bairro, área de laser e de bem-estar como: uma
academia comunitária para todos que praticam esportes, uma quadra Society, um
parquinho, para melhor atender nossa população e os turistas que nos prestigiam com
suas visitas.
MATÉRIA: Requerimento nº 677/2018
AUTOR: VEREADOR DR. ROGÉRIO ZANON
ASSUNTO: Solicita que o Chefe do Poder Executivo Municipal providencie através de
sua Secretaria competente, com urgência, a retirada do monumento enferrujado tipo
"gaiola" na praça "Philomeno Pereira Ribeiro" (mais conhecida como praça da Itapemirim)
devido ao fato de estar apresentando risco iminente de vida para as crianças que ali
frequentam, haja visto que houve uma ocorrência com criança onde a mesma foi
socorrida pelo corpo de bombeiros para retirada da perna que estava estrangulada entre
as ferragens. Se o acidente desta criança tivesse estrangulado o pescoço, poderia ocorrer
uma lesão cervical grave deixando a criança até tetraplégica ou estrangulamento das vias
aéreas levando a óbito por anóxia cerebral.
MATÉRIA: Requerimento nº 678/2018
AUTOR: VEREADOR DR. ROGÉRIO ZANON
ASSUNTO: Solicita que o Chefe do Poder Executivo Municipal providencie através de
sua Secretaria competente, com urgência, campanhas educativas para adultos e crianças
do risco de consumo da fruta carambola devido a alta toxicidade nefrológica (dano aos
rins) podendo o consumo deste fruto em alguns casos levar a insuficiência renal aguda
(paralisia funcional dos rins) causando óbito.
MATÉRIA: Requerimento nº 681/2018
AUTOR: VEREADOR GILMAR PINHEIRO
ASSUNTO: Solicito que o Chefe do Poder Executivo Municipal que interceda junto a
Secretaria de Educação o Transporte escolar para o bairro Jardim Guarapari, no período
matutino e vespertino, por tratar de área de expansão urbana e interesse social.
MATÉRIA: Requerimento nº 682/2018
AUTOR: VEREADORA FERNANDA MAZZELLI ALMEIDA MAIO
ASSUNTO: Solicito ao Poder Executivo Municipal, juntamente aos órgãos competentes;
a construção de um muro de contenção na praia de Meaípe.
MATÉRIA: Requerimento nº 683/2018
AUTOR: VEREADOR LENNON MONJARDIM DE ARAÚJO
ASSUNTO: Requer aos órgãos competentes do Executivo Municipal providências no
sentido de viabilizar estudo para instalação de boca de lobo inteligente nos principais
pontos de alagamentos. A boca de lobo inteligente pode diminuir enchentes e acúmulo de
lixo nos bueiros e galerias pluviais. A caixa coletora é instalada dentro dos bueiros com
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capacidade mensurada de acordo com os parâmetros técnicos da cidade. Ela age como
uma peneira, retendo os resíduos e deixando a água passar. Isso impede que os bueiros
fiquem obstruídos na hora das chuvas, reduz a poluição e evitando as enchentes.
MATÉRIA: Requerimento nº 685/2018
AUTOR: VEREADORA FERNANDA MAZZELLI ALMEIDA MAIO
ASSUNTO: Solicita ao Poder Executivo Municipal, juntamente aos órgãos competentes;
drenagem do bueiro na rua Jacinto de Almeida, no bairro Areia Preta, ao lado da
barbearia Leão de Judá.
MATÉRIA: Requerimento nº 687/2018
AUTOR: VEREADORA PAULINA ALEIXO PINNA
ASSUNTO: Solicita que o Chefe do Poder Executivo providencie através da Secretaria
competente, a construção de uma Unidade de Saúde no bairro São Gabriel, tendo como
objetivo atender melhor aos moradores daquela localidade e das localidades vizinhas,
com a instalação dessa unidade de saúde.
MATÉRIA: Requerimento nº 688/2018
AUTOR: VEREADOR THIAGO PATERLINI MONJARDIM
ASSUNTO: Solicito que o Município exerça a efetiva fiscalização no âmbito de seu poder
de polícia inerente a concessão do serviço público de transporte coletivo municipal para
determinar a empresa Expresso Lorenzutti que se abstenha de impedir o livre trânsito dos
idosos no interior dos veículos, antes ou depois da catraca, independentemente do
número de assentos preferenciais disponíveis ou de prévio cadastramento dos idosos
para a bilhetagem eletrônica, possibilitando e permitindo apenas documento de identidade
que comprove a condição de idoso o usuário para a gratuidade da passagem. A
proposição se justifica uma vez que a empresa concessionária de transporte público
municipal, Expresso Lorenzutti, vem veiculando através do site da empresa e mídia local,
que os idosos para terem direito a transpor a catraca dos ônibus tem que adquirir o cartão
gratuidade para idoso. Contudo o Estatuto do Idoso (Lei Federal nº 10.741/2003) em seu
artigo 39 § 1º prevê que para ter acesso a gratuidade basta que o idoso apresente
documento pessoal que faça prova de sua idade, que reporta na norma constitucional
contida no artigo 230, § 2º (CF), sendo inconstitucional a exigência do cartão para que os
idosos possam transpor a roleta do ônibus.
MATÉRIA: Requerimento nº 689/2018
AUTOR: VEREADORA KAMILLA ROCHA
ASSUNTO: Solicita ao Chefe do Poder Executivo Municipal, providências no sentido de
viabilizar profissionais capacitados em Libras - Língua Brasileira de Sinais para realizar a
comunicação entre pessoas com deficiência auditiva nas referidas Unidades de Saúde:
US Arnaldo Magalhães, US Roberto Calmon e Centro Municipal de Saúde-CMS. Para que
os pacientes com deficiência auditiva tenham um atendimento mais adequado.
MATÉRIA: Requerimento nº 691/2018
AUTOR: VEREADOR OZIEL DE SOUSA
ASSUNTO: Solicita ao Chefe do Poder Executivo Municipal, juntamente aos órgãos
competentes a drenagem e pavimentação asfáltica em todas as ruas do bairro Perocão
que ainda não foram contempladas com este serviço. Solicita, também que o carro
fumacê passe pelo menos uma vez por semana no referido bairro, pois com o período de
chuvas aumentou a proliferação de mosquitos. Solicita ainda a visita regular do agente de
saúde no bairro, pois muitos moradores estão reclamando que não está havendo as
visitas domiciliares feitas pelos agentes de saúde.
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MATÉRIA: Requerimento nº 692/2018
AUTOR: VEREADOR GILMAR PINHEIRO
ASSUNTO: Solicita que o Chefe do Poder Executivo Municipal que providencie através
de sua secretaria competente, que instale 10 braços de lâmpadas para a estrada Fazenda
do Campo a pós o viaduto da Rodosol, que liga o bairro Jabaraí, deste município de
Guarapari ES, a BR 101, estrada essa que vem tendo constantes furtos e assaltos.
MATÉRIA: Requerimento nº 693/2018
AUTOR: VEREADOR ENIS GORDIN
ASSUNTO: Solicita que o Chefe do Poder Executivo Municipal providencie através de
sua Secretaria competente com urgência que coloque o nome da saudosa senhora Dayse
Rangel Torres que contribuiu com a comunidade pelos serviços sociais prestados, e por
ser muito querida no bairro, na praça que situa na rua Domingos Martins próximo a casa
de nº 327, também enfrente a Igreja Católica Santa rosa de Lima, no bairro Jardim Santa
Rosa, essa praça ainda não tem nome. Esse Vereador que subscreve pede essa justa
homenagem a esta mulher que fez muito pela cidade e para os moradores de Jardim
Santa Rosa.
MATÉRIA: Requerimento nº 702/2018
AUTOR: VEREADORES KAMILLA ROCHA, DITO XARÉU, ROSANGELA LOYOLA E
GILMAR PINHEIRO
ASSUNTO: Solicitamos que o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal realize uma
Agenda, com a máxima urgência, e receba em seu gabinete, no prazo de 10 dias, o
Senhor Diretor do Hospital Francisco de Assis - HFA, juntamente com estes Vereadores
que assinam o presente requerimento, para uma reunião estratégica com o fito de discutir
as dificuldades desta Instituição, novas propostas para melhorias de procedimentos e que
de uma forma geral o Chefe do Poder Executivo, tome ciência da real situação que se
encontra o HFA, sendo uma excelente oportunidade de estreitar e afinar estratégias para
um melhor atendimento população do nosso Município.
MATÉRIA: Requerimento nº 712/2018
AUTOR: VEREADORES KAMILLA ROCHA, PAULINA ALEIXO PINNA E ROSANGELA
LOYOLA
ASSUNTO: Requer, com urgência, após deliberação do Plenário, que seja realizada uma
Auditoria a fim de que se realize um exame cuidadoso e sistemático das atividades
desenvolvidas no Hospital Infantil " Francisco de Assis", cujo objetivo é averiguar se elas
estão de acordo com as disposições planejadas e/ou estabelecidas previamente, se foram
implementadas com eficácia e se estão adequadas ( em conformidade) à consecução dos
objetivos, frente ao alto índice de mortes que vem ocorrendo nessa unidade hospitalar.
Solicito ainda que seja criada uma comissão de auditoria composta por: membros da
Comissão permanente de saúde e Assistência Social; 02 Funcionários indicados do
Hospital Francisco de Assis- HFA e 02 vereadores indicados pelo Presidente da Câmara
de Guarapari, tendo como Objetivo auditar os Óbitos ocorridos no HFA, pelo prazo de 30
dias, prorrogáveis por igual período.
MATÉRIA: Requerimento nº 713/2018
AUTOR: VEREADOR OZIEL DE SOUSA
ASSUNTO: Solicito ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Juntamente a Secretaria
competentes de Forma urgente, urgentíssima, o retorno do atendimento do Dentista na
Unidade de Saúde do Bairro Perocão, pois a população não está conseguindo fazer seus
tratamentos odontológicos por falta de profissional para atendê-los. E que de imediato a
secretaria competente envie a este Vereador um parecer sobre o motivo da falta de
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atendimento odontológico nesta unidade de Saúde. Solicito ainda quem em todas as
unidades de Saúde do município seja disponibilizado um enfermeiro(a) que atenda até as
18:30 horas, pois muitas pessoas que trabalham o dia todo encontram dificuldades para
conseguir atendimentos básicos (medir pressão, tomar injeção, entre outros) devido a
incompatibilidade do horário em que saem do serviço com horário de atendimento das
unidades de saúde.
MATÉRIA: Requerimento nº 716/2018
AUTOR: VEREADOR THIAGO PATERLINI MONJARDIM
ASSUNTO: Solicito ao Executivo um Estudo Visando a Elaboração de Projeto para
Incorporação de Carros Elétricos na Frota Municipal. Alguns municípios no Brasil já
implantaram o projeto e em estudos realizados concluíram que a utilização de carros
elétricos além de não poluírem o meio ambiente resulta em economia anual em
combustíveis para o município. A tendência é crescente no mundo quanto a utilização de
carros elétricos ante a discussão sobre sustentabilidade.
MATÉRIA: Requerimento nº 718/2018
AUTOR: VEREADOR MARCOS GRIJÓ
ASSUNTO: Solicita que o Prefeito Municipal passa a utilizar bueiros inteligentes em
todos os bairros do Município.
MATÉRIA: Requerimento nº 721/2018
AUTOR: VEREADOR MARCOS GRIJÓ
ASSUNTO: Solicita ao Prefeito Municipal, através de sua Secretaria de Meio Ambiente,
Agricultura e Pesca que coloque em prática ações no sentido de viabilizar a colocação de
redes em todas as bocas de manilhas expostas no Município.
MATÉRIA: Requerimento nº 729/2018
AUTOR: VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ASSUNTO: Requer aos órgãos competentes do Executivo Municipal providências no
sentido de viabilizar em caráter de urgência cópia da ata da reunião do Conselho do
Plano Diretor Municipal autorizando a alteração da via(no art.º 154 no código de obras),
certidão de alinhamento(artº 38 no código de obras), certidão de remembramento (artº
158 e 159 do Plano Diretor Municipal), medidas e confrontações(Artº 45 no código de
obras), cópia de anuência do DER e cópia do termo de contrato de execução e
compensação obrigatório no Artº 219 do Plano Diretor Municipal, da Empresa Américas
Empreendimento (Extra Bom), referente a modificação de entrada e saída do
estabelecimento
MATÉRIA: Moção nº 127/2018
AUTOR: VEREADOR MARCOS GRIJÓ
ASSUNTO: Moção de Congratulações, Louvor e Aplausos ao Sr. Rubens Rui.
MATÉRIA: Moção nº 128/2018
AUTOR: VEREADORA PAULINA ALEIXO PINNA
ASSUNTO: Moção de Congratulações, Louvor e Aplausos à Sra. Adir Santos do Rosário
de Paula.
MATÉRIA: Moção nº 129/2018
AUTOR: VEREADORA PAULINA ALEIXO PINNA
ASSUNTO: Moção de Congratulações, Louvor e Aplausos ao Sr. Alderamir Gomes de
Paula.
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MATÉRIA: Moção nº 130/2018
AUTOR: VEREADOR ENIS GORDIN
ASSUNTO: Moção de Congratulações, Louvor e Aplausos ao Sr Gilmar de Oliveira
Loureiro.
MATÉRIA: Moção nº 131/2018
AUTOR: VEREADOR ENIS GORDIN
ASSUNTO: Moção de Congratulações, Louvor e Aplausos ao Sr Antônio Carlos da
Costa.
MATÉRIA: Moção nº 132/2018
AUTOR: VEREADOR ENIS GORDIN
ASSUNTO: Moção de Congratulações, Louvor e Aplausos ao Sr Emerson Julio Chaves.
MATÉRIA: Moção nº 133/2018
AUTOR: VEREADOR ENIS GORDIN
ASSUNTO: Moção de Congratulações, Louvor e Aplausos a Igreja Cristã Maranata e ao
Pastor Gedelti Victalino Teixeira Gueiros.
MATÉRIA: Moção nº 134/2018
AUTOR: VEREADOR WENDEL SANT’ANA LIMA
ASSUNTO: Moção de Congratulações, Louvor a Aplausos ao Sr. Marcelo Cardozo.
MATÉRIA: Moção nº 135/2018
AUTOR: VEREADOR WENDEL SANT’ANA LIMA
ASSUNTO: Moção de Congratulações, Louvor e Aplausos ao Restaurante Kibe Lanches,
pela comemoração de seus 40 anos.
MATÉRIA: Moção nº 136/2018
AUTOR: VEREADOR THIAGO PATERLINI MONJARDIM
ASSUNTO: Congratulações, Louvor e Aplausos ao Sr. Luciano Paixão Gonçalves.
MATÉRIA: Moção nº 137/2018
AUTOR: VEREADOR THIAGO PATERLINI MONJARDIM
ASSUNTO: Moção de Congratulações, Louvor e Aplausos ao Sr. Elias Camargo da
Cunha.
MATÉRIA: Moção nº 138/2018
AUTOR: VEREADOR THIAGO PATERLINI MONJARDIM
ASSUNTO: Moção de Congratulações, Louvor e Aplausos ao Sr. Rodrigo Vilela
Gonçalves.
MATÉRIA: Moção nº 139/2018
AUTOR: VEREADOR OZIEL DE SOUSA
ASSUNTO: Moção de Congratulações, Louvor e Aplausos, ao Sr. Ricardo Muniz Cruz.
MATÉRIA: Moção nº 140/2018
AUTOR: VEREADOR DITO XARÉU
ASSUNTO: Moção de Congratulações, Louvor e Aplausos ao Sr. Renato Santa Clara
Simões Empresario e Proprietário da empresa automotiva América Áudio e a Sra.
Mauenny Kea de Carvalho Ladeira Simões - Empresaria e Sócia da empresa automotiva
América Áudio.
MATÉRIA: Moção nº 141/2018
AUTOR: VEREADORA FERNANDA MAZZELLI ALMEIDA SOUSA
ASSUNTO: Moção de Congratulações, Louvor e Aplausos ao Sr. Carlos Renato
Magalhães Madeira.
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MATÉRIA: Moção nº 142/2018
AUTOR: VEREADORA FERNANDA MAZZELLI ALMEIDA SOUSA
ASSUNTO: Moção de Congratulações, Louvor e Aplausos aos Projetos Sociais: "Olaria
Esporte é Vida", "Projeto Social Sol Nascente", "Unidos da Caixa d'água" e "Projeto
Semeando o Bem".
MATÉRIA: Moção nº 143/2018
AUTOR: VEREADORA FERNANDA MAZZELLI ALMEIDA SOUSA
ASSUNTO: Moção de Congratulações, Louvor e Aplausos a Guilherme Ramos Almeida.
HORÁRIO DESTINADO AOS VEREADORES
QUARENTA E OITO MINUTOS - HORÁRIO DOS ORADORES
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
VER.LENNON MONJARDIM DE ARAÚJO – PODEMOS
SEIS MINUTOS PARA REPRESENTANTE DA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS
TRABALHADORES DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL E DO SETOR
PÚBLICO E AGRICOLA DO BRASIL
DOZE MINUTOS - LÍDERES DE BANCADA
VER. DITO XARÉU - SD
VER. PAULINA ALEIXO PINNA - PROGRESSISTA
VER. DR. ROGÉRIO ZANON - PSB
VER. OZIEL PEREIRA DE SOUSA - PSC
ORDEM DO DIA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Guarapari/ES, 21 de novembro de 2018.

WENDEL SANT’ANA LIMA
Presidente da Câmara Municipal de Guarapari
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