ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
“Parlamento Forte”

Ata da Primeira Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezenove. Aos vinte e
um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, à hora regimental,
na sede provisória da Câmara Municipal de Guarapari, situada na Rua Getúlio
Vargas, nº.299, centro, o Senhor 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, foi
composta a mesa com as seguintes autoridades: o Senhor Miguel Ângelo Agrizzi,
Vice-Prefeito Municipal de Guarapari, representando neste ato o Prefeito
Municipal de Guarapari, Sr. Edson Figueiredo Magalhães; o Sr. Adilson Avelina,
representando neste ato o Senador Marcos Do Val. Logo o Presidente solicitou á
todos os presentes que ficassem de pé, para ouvir o Hino Nacional. Dando
continuidade o Presidente declarou aberta a sessão, e em cumprimento à
Resolução 001/89, solicitou aos Srs. Vereadores que se colocassem em pé,
juntamente com o público presente e concedeu a palavra ao Pastor Jucemar Silva
de Sousa, para que ambos pudessem trazer a palavra de Deus e trazer uma
reflexão no começo do exercício legislativo de 2019, estando sua fala registrada
nos Anais deste Poder. Ato contínuo, foi realizado uma apresentação com a
cantora gospel Paula Rebouças e após outra apresentação com o Vereador Oziel
de Sousa. Prosseguindo, representando os Vereadores da Câmara falaram
Fernanda Mazzelli e Clebinho Brambati, cujas palavras estão consignadas nos
Anais deste Poder. Em seguida discursaram o Sr. Adilson Avelina e o
Excelentíssimo Vice-Prefeito Municipal de Guarapari, Sr. Miguel Ângelo
Agrizzi; cujas falas se acham registradas nos Anais desta Casa de Leis.
Seguidamente, o Presidente fez seu discurso e quebrando o protocolo solicitou ao
Vereador Oziel de Sousa que fizesse mais uma apresentação, estando estas falas
registra nos Anais deste Poder. Por fim, o Presidente solicitou que todos ficassem
de pé para ouvir a Valsa de Guarapari, e antes de encerrar a sessão o Presidente
fez agradecimento a todos. Não havendo mais nada a tratar, o senhor Presidente
encerrou a Sessão, agradecendo a presença de todos. E eu, Primeiro Secretário,
mandei lavrar a presente ata, que achada conforme e aprovada, vai assinada por
mim e pelo Senhor Presidente. Guarapari/ES, 21 de fevereiro de 2019.XXXXXX
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