ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
“Construindo Uma Nova História”

AGENDA DA 054ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2018
18ª LEGISLATURA
04/12/2018, TERÇA-FEIRA, ÀS 15 HORAS
EXPEDIENTES ORIUNDOS DO PODER EXECUTIVO:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
EXPEDIENTES DOS VEREADORES:

MATÉRIA: Requerimento nº 634/2018
AUTOR: VEREADOR DITO XARÉU
ASSUNTO: Solicito em caráter de urgência, ao Gabinete do prefeito e CODEG, a
retirada da lixeira localizada na calçada da Av. Praiana, mais precisamente no nº 1.652
(próximo ao antigo Giros Burguer). tal pedido se faz necessário pois o acúmulo de lixo é
muito grande no local supracitado e as lixeiras ficam sempre carregadas, ocasionando
mau cheiro e amontoamento de resíduos, tendo como agravante o estreitamento de
espaço neste trecho, pois há um poste localizado no meio da calçada, reduzindo a área
de ir e vir dos pedestres que transitam no local.
MATÉRIA: Requerimento nº 662/2018
AUTOR: VEREADOR ZAZÁ DENIZART
ASSUNTO: Solicita que o Chefe do Poder Executivo Municipal providencie através de
sua secretaria competente, a SEMED: - A desobstrução, com urgência, da rede de água
interna do CAIC, como também providenciar caixas d'água em substituição às que foram
desativadas.
MATÉRIA: Requerimento nº 663/2018
AUTOR: VEREADOR ZAZÁ DENIZART
ASSUNTO: Solicita que o Chefe do Poder Executivo Municipal providencie através de
sua secretaria competente, a SEMAG, ou ainda o CCZ do município, o combate e a
remoção dos pombos que vêm trazendo problemas aos funcionários e alunos das escolas
e creches que funcionam no CAIC, neste município.
MATÉRIA: Requerimento nº 669/2018
AUTOR: VEREADOR DITO XARÉU
ASSUNTO: Solicito em caráter de urgência, ao Gabinete do Prefeito e Secretaria
Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos, que seja colocada areia branca na Av.
Beira Mar em Meaípe, mais precisamente no trecho entre o Restaurante Caranguelua até
a barraca do Marcelo na Praia de Meaípe, necessitando que a área citada seja patrolada
e compactada para receber a areia branca Informamos que no ano de 2017 esse mesmos
procedimento foi realizado e agradou muitos aos moradores e frequentadores da região,
pois embelezou ainda mais o balneário, além de trazer melhorias para a avenida.
MATÉRIA: Requerimento nº 674/2018
AUTOR: VEREADOR ZÉ PRETO
ASSUNTO: Solicita que o Chefe do Poder Executivo Municipal providencie, através da
secretaria competente, sem medir esforços, disponibilização de agente de segurança e
outras medidas que ampliem a seguridade durante o funcionamento do Centro Municipal
de Saúde (07:00h às 16:00H) uma vez que o fluxo de pacientes aumentou em razão do
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fechamento da farmácia da UBS Roberto Calmon. Destaco que já houve registro de
ameaças e desacatos no referido setor.
MATÉRIA: Requerimento nº 684/2018
AUTOR: VEREADOR LENNON MONJARDIM DE ARAÚJO
ASSUNTO: Requer aos órgãos competentes do Executivo Municipal providências no
sentido de viabilizar em caráter de urgência um estudo onde a Prefeitura Municipal faça
parceria ou convênios com Clínicas Veterinárias para continuar realizando castrações nos
animais já agendados, bem como dar finalidade ao projeto publicado pela Prefeitura
Municipal no dia 30 de Maio desse ano. Uma vez que as castrações estão paralisadas por
falta de medicamento no CCZ.
MATÉRIA: Requerimento nº 694/2018
AUTOR: VEREADOR ZÉ PRETO
ASSUNTO: Solicita que o Chefe do Poder Executivo Municipal providencie, através da
secretaria competente, sem medir esforços, a pintura da faixa de pedestres na Avenida
Anchieta, Ipiranga.
MATÉRIA: Requerimento nº 714/2018
AUTOR: VEREADOR MARCOS GRIJÓ
ASSUNTO: Solicito para que o Excelentíssimo Prefeito Municipal, por meio da Secretaria
de Educação, realize a construção de um poço artesiano na escola Municipal de
amarelos, que esta a mais de um ano sendo abastecida por um caminhão pipa.
MATÉRIA: Requerimento nº 715/2018
AUTOR: VEREADOR MARCOS GRIJÓ
ASSUNTO: Requer ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, por meio da Secretaria
competente, que realize a reforma da unidade de saúde na comunidade de Amarelos.
MATÉRIA: Requerimento nº 735/2018
AUTOR: VEREADORA PAULINA ALEIXO PINNA
ASSUNTO: Solicita que o Chefe do Poder Executivo providencie através da Secretaria
competente, com urgência o recapeamento de todo o asfalto da Av. Jones dos Santos
Neves de Muquiçaba até o trevo da BR 101, pois trata-se de uma importante avenida que
dá acesso à cidade de Guarapari, sendo o nosso primeiro cartão de visita para os turistas.
MATÉRIA: Requerimento nº 736/2018
AUTOR: VEREADOR LENNON MONJARDIM DE ARAÚJO
ASSUNTO: Requer aos órgãos competentes do Executivo Municipal providencias no
sentido de viabilizar em caráter de urgência que providenciem uma operação tapa
buracos ou recapeamento asfálticos em toda extensão da Avenida Jones dos Santos
Neves no Bairro Muquiçaba. Considerando que a avenida mencionada encontra-se em
péssimas condições, o asfalto danificado causa transtornos e prejuízos aos motoristas.
Considerando que hoje a recuperação do asfalto é uma reivindicação básica de toda
população.
MATÉRIA: Requerimento nº 739/2018
AUTOR: VEREADORA ROSANGELA LOYOLA
ASSUNTO: Solicita que o Chefe do Poder Executivo Municipal providencie através de
sua secretaria competente, com urgência, que seja feita uma operação tapa buracos em
um trecho na Av. Manoel Loyola compreendendo as proximidades dos bairros Amarelos e
Lagoa Dourada, Guarapari-ES.
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MATÉRIA: Requerimento nº 740/2018
AUTOR: VEREADORA ROSANGELA LOYOLA
ASSUNTO: Solicita que o Chefe do Poder Executivo Municipal providencie através de
sua secretaria competente, com urgência, que seja feita e disponibilização de carro
fumacê para o bairro Lagoa Dourada, Guarapari-ES.
MATÉRIA: Requerimento nº 747/2018
AUTOR: VEREADOR WENDEL SANT’ANA LIMA
ASSUNTO: Solicita ao Chefe do 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: Requerimento nº 749/2018
AUTOR: VEREADOR THIAGO PATERLINI MONJARDIM
ASSUNTO: Solicito ao Executivo que seja incluído na obra de revitalização da Avenida
Jones dos Santos Neves o trajeto compreendido do bairro Sol Nascente até o trevo de
Guarapari na BR-101 e a construção de ciclovia na respectiva avenida. Solicito ainda a
construção de trevo de acesso ao bairro Nossa Senhora da Conceição e a construção de
muro de contenção na entrada do referido bairro.
MATÉRIA: Requerimento nº 753/2018
AUTOR: VEREADOR ENIS GORDIN
ASSUNTO: Solicito que o Chefe do Poder Executivo Municipal providencie através de
sua Secretaria competente com urgência uma Patrola para fazer um patrolamento na
estrada principal de Andana, os moradores pedem providencia pois a mesma circula
ônibus e se encontra toda esburacada.
MATÉRIA: Requerimento nº 754/2018
AUTOR: VEREADOR ENIS GORDIN
ASSUNTO: Solicita que o Chefe do Poder Executivo Municipal providencie através de
sua secretaria competente, com urgência, uma operação tapa buracos na Rua Manoel
Alvarenga no Bairro Perocão, moradores têm reclamado do excesso de buracos que a
mesma se encontra.
MATÉRIA: Requerimento nº 755/2018
AUTOR: VEREADOR OZIEL DE SOUSA
ASSUNTO: Solicita ao Chefe do Executivo Municipal, juntamente aos órgãos
competentes a realização de um estudo, tendo por finalidade a drenagem e pavimentação
asfáltica em todas as ruas do bairro Ipiranga que ainda não foram contempladas com este
serviço. Solicita também o envio de uma equipe ao referido bairro para realização de
serviços, como: varrição de ruas, pintura de meio-fio e uma operação tapa buracos em
todo o bairro.
MATÉRIA: Requerimento nº 757/2018
AUTOR: VEREADORA FERNANDA MAZZELLI ALMEIDA MAIO
ASSUNTO: Solicita ao Poder Executivo Municipal, que execute a obra de pavimentação
asfáltica e drenagem na Avenida Central, no bairro Recanto da Sereia. A via é uma das
principais da localidade e uma das mais extensas, e está em péssimo estado. Moradores
e frequentadores da comunidade sofrem com poeira em dias de sol, e com a lama em
tempos de chuva.
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MATÉRIA: Requerimento nº 758/2018
AUTOR: VEREADORA FERNANDA MAZZELLI ALMEIDA MAIO
ASSUNTO: Solicita ao Poder Executivo Municipal, que instale ABRIGO DE
PASSAGEIROS na Avenida Jones dos Santos Neves, em Muquiçaba na parada de
ônibus em frente à Farmácia Campi. Os usuários do transporte coletivo reclamam que
não há nenhuma estrutura para esperar pelo ônibus. Também peço a instalação de
ABRIGO DE ÔNIBUS nos pontos da cidade que não tem cobertura ou bancos para os
moradores. Em muitos, as pessoas são obrigadas a aguardar o coletivo em pé, debaixo
de sol ou chuva, sem as mínimas condições.
HORÁRIO DESTINADO AOS VEREADORES
QUARENTA E OITO MINUTOS - HORÁRIO DOS ORADORES
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
VER. ENIS GORDIN
VER. PAULINA ALEIXO PINNA – PROGRESSISTA

DOZE MINUTOS - LÍDERES DE BANCADA
VER. ZÉ PRETO - PODEMOS
VER. GILMAR PINHEIRO- PSDB
VER. THIAGO PATERLINI MONJARDIM - MDB
VER.CLEBINHO BRAMBATI – PTB
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, 03 de dezembro de 2018.

WENDEL SANT’ANA LIMA
Presidente da Câmara Municipal de Guarapari
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