ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
“Parlamento

Forte”

Ata da Sexagésima Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezenove. Aos três dias do
mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, à hora regimental, na sede provisória da
Câmara Municipal de Guarapari, situada na Rua Getúlio Vargas, N.º 299, Centro, o
Presidente, Vereador Enis Soares de Carvalho, convidou os Senhores Vereadores para
assinarem a lista de presença, e solicitou ao Primeiro Secretário, o Vereador Oziel Pereira
de Sousa que fizesse a chamada dos Senhores Vereadores para verificação de quorum.
Feita a chamada foi constatado quorum regimental para o início da Sessão. Prosseguindo,
o Presidente declarou aberta a Sessão Ordinária e, pediu, para que todos ficassem de pé e
ouvisse a leitura de um texto bíblico, seguida de uma reflexão feita pelo Secretário. Isso
feito, a ata da sessão anterior foi colocada em discussão e, não havendo interessados na
discussão, passou-se para o processo de votação, sendo aprovada por unanimidade dos
presentes. Logo, o Presidente solicitou ao Secretário que fizesse leitura dos avisos
protocolares, sendo informado que não havia. Logo, foi constatado que não havia matéria
para o expediente dos Vereadores. Ato contínuo, entrando no expediente destinado aos
vereadores e líderes, fizeram uso da palavra os Vereadores inscritos conforme a agenda,
estando todas as falas registradas neste Poder Legislativo. Continuando, o Presidente
passou a Presidência ao substituto legal, o Primeiro Vice-Presidente Vereador Thiago
Paterlini Monjardim. Em seguida, entrando na ordem do dia, o Presidente solicitou ao
Secretário que fizesse chamada dos Vereadores para verificação de quórum, sendo
informado que havia. Isto feito, foi feita a leitura do Substitutivo ao Projeto de Lei N.º
111/2018 de autoria do Poder Executivo. Prosseguindo o Presidente colocou em votação
a substituição do Projeto de Lei nº 111/2018 protocolado em setembro pelo Substitutivo
ao Projeto de Lei n] 11/2018, sendo aprovado por todos presentes. Ato contínuo, o
Presidente baixou as Comissões. Na sequencia, para exarar parecer oral foi convocada a
Comissão de Redação e Justiça, sendo favorável. Também, para exarar parecer oral, foi
convocada a Comissão de Economia e Finanças, e votou favorável o relator, Vereador
Gilmar Pinheiro; pediu informação o membro, Vereador Denizart Zazá; também
acompanhou o pedido de informação do membro o presidente, Vereador Marcos Grijó.
Sendo assim, o Presidente deferiu o pedido, e retirou de pauta o substitutivo ao Projeto de
Lei N.º 111/2018, a pedido da Comissão de Economia e Finanças. E não havendo mais
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nada a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a Sessão. E
eu, Secretário, mandei lavrar a presente ata, que achada conforme e aprovada, vai
assinada por mim e pelo Presidente. Guarapari/ES, 03 de janeiro de 2019.XXXXXXXXX
Primeiro Secretário Vereador Oziel Pereira de Sousa_____________________________
Primeiro Vice-Presidente Vereador Thiago Paterlini Monjardim____________________
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