ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
“Construindo Uma Nova História”

AGENDA DA 053ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2018
18ª LEGISLATURA
29/11/2018, QUINTA-FEIRA, ÀS 15 HORAS
EXPEDIENTES ORIUNDOS DO PODER EXECUTIVO:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
EXPEDIENTES DOS VEREADORES:

MATÉRIA: Projeto de Lei nº 120/2018
AUTOR: VEREADORA ROSANGELA LOYOLA
ASSUNTO: Cria o programa "Bueiro Inteligente".
MATÉRIA: Requerimento nº 595/2018
AUTOR: VEREADOR DITO XARÉU
ASSUNTO: Solicito em caráter de urgência, ao gabinete do prefeito e SEMOP,
drenagem e pavimentação asfáltica para a Av... José Alcântara Bourguignon, no trecho
que liga o Bairro Nossa Senhora da Conceição ao Bairro Lagoa Funda. Ressaltamos que
este local é de grande circulação de pedestres e automóveis, principalmente na alta
temporada, onde as pessoas utilizam esse trecho para fugir do trânsito nas principais
avenidas do município.
MATÉRIA: Requerimento nº 601/2018
AUTOR: VEREADOR DITO XARÉU
ASSUNTO: Solicito em caráter de urgência, ao Gabinete do Prefeito e CODEG, limpeza
geral na Rodovia do Sol, mais precisamente no trecho entre o Supermercado Gianizelli
até a primeira esquina depois da 3ª Cia. da Polícia Militar, sentido ao bairro Santa Mônica.
Pedimos que essa limpeza inclua capina, varrição, recolhimento de lixos e entulhos, entre
outros e que seja realizada uma manutenção periódica destes serviços para evitar o
acúmulo de sujeira no local supracitado, que é composto por muitas residências e
comércios, um posto policial e um grande fluxo de veículos e pedestres, necessitando
estar sempre limpo para a população e trabalhadores locais, bem como a todos que ali
transitam.
MATÉRIA: Requerimento nº 622/2018
AUTOR: VEREADOR ZÉ PRETO
ASSUNTO: Solicita ao Chefe do Poder Executivo Municipal Providencie através de sua
secretaria competente, sem medir esforços, a criação de um projeto de aperfeiçoamento
da iluminação da Praça do Ipê bem como pintura e reestruturação do "coreto" no Bairro
de Condados para que Viabilize o Gozo do espaço comum pela comunidade no período
noturno.
MATÉRIA: Requerimento nº 639/2018
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 reutilização do
CIAC da Praia do Morro, pelas artesãs do município para Feiras Artesanais. Inclusive, se
necessário, nos prontificando em melhorar as estruturas do local para a realização das
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feiras, visto que hoje as artesãs do município se encontram em situação precária,
necessitando do apoio do Poder Público Municipal.
MATÉRIA: Requerimento nº 647/2018
AUTOR: VEREADOR ZAZÁ DENIZART
ASSUNTO: Solicito que o Chefe do Poder Executivo Municipal providencie através de
sua secretaria competente: placas de orientação em todo o município, desde os limites da
região Sul, na Enseada Azul, da região Norte, na enseada do Sol, no contorno, dentro dos
limites da cidade, bairros, praias, etc. A constatação através de relatos é a de que
visitantes e até mesmo moradores não têm uma orientação adequada com relação á
localização de bairros, de saídas da cidade, de praias, pois, as placas são insuficientes ou
inexistentes, sendo urgente a necessidade de instalação.
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 658/2018
AUTOR: VEREADOR ZÉ PRETO
ASSUNTO: Solicita ao Chefe do Poder Executivo Municipal que providencie através da
Secretaria competente, sem medir esforços, a regulamentação dos horários dos postos
de gasolina náutica em Guarapari, para que o mesmo funcione durante todo ano, aos
sábados e domingos sem fechar para horário de almoço e a concessão para criação de
mais um posto de combustíveis náutico, para que os proprietários de embarcações não
fiquem a mercê das condições impostas pelo posto que não tenha concorrência.
MATÉRIA: Requerimento nº 661/2018
AUTOR: VEREADOR MARCOS GRIJÓ
ASSUNTO: Requer, após deliberação em plenário, que se envie cópia deste ao
Excelentíssimo Prefeito Municipal, para que através da Secretaria de Análise e Aprovação
de Projetos informe (se existir) quantas empresas aguardam liberação de alvará de
construção e funcionamento no município.
MATÉRIA: Requerimento nº 665/2018
AUTOR: VEREADOR MARCOS GRIJÓ
ASSUNTO: Requer após deliberação do Plenário, que envie cópia deste ao
Excelentíssimo Prefeito Municipal para que, através da Secretaria competente, realize
recuperação da calçada em ambos os lados, do inicio do trevo da Jones dos Santos
Neves (em frente a rua da marinha), até o início da ponte. Vale ressaltar que existe um
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grande fluxo de pessoas que necessitam passar pelo local todos os dias para se
locomover do bairro Muquiçaba para o Centro e vice e versa. Correndo o risco de
acidentes devido aos buracos ali existentes, e ainda transtornos maiores como, por
exemplo, quedas, torções e até mesmo fraturas de alguns membros, sendo assim
solicitamos uma atenção ao nosso Pleito
MATÉRIA: Requerimento nº 679/2018
AUTOR: VEREADOR DR. ROGÉRIO ZANON
ASSUNTO: Solicito que o Chefe do Poder Executivo Municipal providencie através de
sua Secretaria competente, com urgência, o cancelamento de todas as multas de trânsito
aplicadas pelo município até que haja o preenchimento dos membros do JARI (Junta
administrativa de Recursos de Infração) uma vez que este órgão sem estar efetivamente
funcionando, torna imoral e ilegal a aplicação de qualquer infração de trânsito uma vez
que compromete o direito de defesa e de recurso de todas as infrações aplicadas no
âmbito municipal a referida JARI.
MATÉRIA: Requerimento nº 680/2018
AUTOR: VEREADOR DR. ROGÉRIO ZANON
ASSUNTO: Solicito que o Chefe do Poder Executivo Municipal providencie através de
sua Secretaria competentes, com urgência, informações acerca dos procedimentos
adotados quando da apresentação de atestados médicos pelos funcionários públicos
municipais, em especial, os funcionários da educação, os quais denunciam que estão
sendo obrigados a repor as horas que para cuidar de sua saúde, foram a médicos.
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
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 690/2018
AUTOR: VEREADORA FERNANDA MAZZELLI ALMEIDA MAIO
ASSUNTO: Solicita ao Poder Executivo Municipal, a instalação de bicos de água no
canal da cidade, para a utilização dos pescadores, para facilitar o trabalho desses
profissionais.
MATÉRIA: Requerimento nº 704/2018
AUTOR: VEREADORA FERNANDA MAZZELLI ALMEIDA MAIL
ASSUNTO: Solicito ao Poder Executivo Municipal, juntamente aos órgãos competentes;
a abertura de edital para ambulantes, com o intuito de criar um praça de alimentação, que
se localizaria à Rua Epaminondas de Almeida, praça do calçadão de Santa Mônica.
MATÉRIA: Requerimento nº 730/2018
AUTOR: VEREADOR THIAGO PATERLINI MONJARDIM
ASSUNTO: Solicito que através da Secretaria de Obras determine a conclusão das
obras na praça do bairro Bela Vista, neste município.
MATÉRIA: Requerimento nº 731/2018
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 instalado/construído um abrigo de
ônibus em frente ao Supermercado Casa Grande sentido Guarapari x Vila Velha, no
bairro Aeroporto neste município.
MATÉRIA: Requerimento nº 734/2018
AUTOR: VEREADORA PAULINA ALEIXO PINNA
ASSUNTO: Solicita que o Chefe do Poder Executivo providencie através da Secretaria
competente, a construção de uma área de lazer no bairro Ipiranga pois hoje os moradores
não possuem área para a prática de esportes e lazer, bem como um local agradável para
reunir a família e amigos, promovendo o bem estar da sociedade.
MATÉRIA: Requerimento nº 747/2018
AUTOR: VEREADOR WENDEL SANT’ANA LIMA
ASSUNTO: Solicita ao chefe do Poder Executivo, por meio da Secretaria Municipal da
Fazenda, que providencie no prazo regimental, os extratos detalhados de movimentação
do período de 01/01/2016 até 28/11/2018, da Conta Corrente nº 3367547, código 029,
banco Banestes – Iluminação Pública Unidade Gestora da Prefeitura Municipal de
Guarapari.
MATÉRIA: Moção nº 144/2018
AUTOR: VEREADOR DENIZART ZAZÁ
ASSUNTO: Moção de Congratulações, Louvor e Aplausos ao Sr. Carlos Renato
Magalhães Madeira.
HORÁRIO DESTINADO AOS VEREADORES
QUARENTA E OITO MINUTOS - HORÁRIO DOS ORADORES
VER. ZÉ PRETO - PODEMOS
VER. ZAZÁ - DENIZART - PSDB
VER. THIAGO PATERLINI MONJARDIM - MDB
VER.DITO XARÉU - SD
VER.SANDRO BIGOSSI - PDT
VER. DR. ROGÉRIO ZANON - PSB
VER.ROSANGELA LOYOLA - PDT
VER. CLEBINHO BRAMBATI – PTB

DOZE MINUTOS - LÍDERES DE BANCADA
VER. CLEBINHO BRAMBATI - PTB
VER. MARCOS GRIJÓ - PDT
VER. FERNANDA MAZZELLI ALMEIDA MAIO - PSD
VER. KAMILLA ROCHA – DEM
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ORDEM DO DIA
PRIMEIRA DISCUSSÃO

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.

Guarapari/ES, 28 de novembro de 2018.

WENDEL SANT’ANA LIMA
Presidente da Câmara Municipal de Guarapari

5

