ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Ata da Décima Sessão Extraordinária do ano de dois mil e vinte. Aos cinco dias do mês de junho
do ano de dois mil e vinte, às 14:15 horas, no Auditório da SEMED (Secretaria Municipal de
Educação de Guarapari), situada na Rua Santa Clara, 13 – Sol Nascente, Guarapari Espírito Santo, o
Senhor Presidente Vereador Enis Soares de Carvalho convidou os senhores Vereadores para
assinarem a lista de presença, e solicitou ao Primeiro Secretário, Vereador Oziel Pereira de Sousa
que fizesse a chamada dos senhores Vereadores para verificação de quorum. Feita a chamada foi
constatado que havia quorum regimental para o início da Sessão. Prosseguindo, o Presidente
declarou aberta a Sessão Extraordinária e, pediu, para que todos ficassem de pé e ouvissem a leitura
de um texto bíblico, seguida de uma reflexão feita pelo Vereador Oziel Pereira de Sousa. 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 do edital de convocação nº10/2020, e em
seguida dos avisos protocolares, sendo informado que não havia. Após, o Presidente suspendeu a
sessão por 5 minutos. Ato contínuo, foi feita nova chamada para verificação de quorum, sendo
constatado que havia quorum regimental para continuidade da sessão. Pela ordem, o vereador ZazáDenizart solicitou minuto de silêncio, que foi aprovado pela unanimidade dos presentes. Também,
pela ordem, fizeram uso da fala os vereadores Kamilla Rocha e Gilmar Pinheiro, estando elas
consignadas nos Anais dessa Casa de Leis. Seguidamente a sessão foi suspensa por tempo
regimental. Logo após, foi feita verificação de quorum, sendo constatado que havia quorum
regimental para seguimento da sessão. Ainda, pela ordem, fizeram uso da fala os vereadores Sandro
Bigossi, Zé Preto, Thiago Paterlini Monjardim, Dito Xaréu, Dr. Rogério Zanon e Rosangela Loyola,
estando todas falas registrada nos Anais dessa Casa de Leis. Ato contínuo, o Presidente solicitou ao
Secretário que fizesse leitura do veto às emendas do Orçamento 2020 (PL nº 167/2019). Em
discussão única, o Vereador Marcos Grijó encaminhou o voto rejeitando o veto às emendas do
Orçamento 2020, estando sua fala registrada nos Anais dessa Casa de Leis. Pela ordem fizeram uso
da fala os vereadores Thiago Paterlini Monjardim, Rosangela Loyola, Oziel Pereira de Sousa, ZazáDenizart, Klebinho Brambati, Lennon Monjardim e Gilmar Pinheiro, estando todas registradas nos
Anais dessa Casa de Leis. Ato contínuo, o Presidente solicitou ao Secretário que chamasse
nominalmente todos os vereadores presentes para votação do veto às emendas. Com 9 votos
contrários e 6 votos favoráveis, o veto foi rejeitado. Votaram contrariamente ao veto os vereadores
Clebinho Brambati, Dr. Rogério Zanon, Fernanda Mazzelli Almeida Maio, Gilmar Pinheiro,
Lennon Monjardim, Marcos Grijó, Oziel Pereira de Sousa, Thiago Paterlini Monjardim e ZazáDenizart. Foram favoráveis ao veto os vereadores Dito Xaréu, Kamilla Rocha, Rosangela Loyola,
Sandro Bigossi, Wendel Sant’Ana Lima e Zé Preto. Nas considerações finais o Presidente passou a
Presidência para seu substituto legal, o Vice-Presidente, Vereador Thiago Paterlini Monjardim.
Fizeram uso da fala os vereadores Marcos Grijó e Zé Preto, estando elas registradas nos Anais dessa
Casa de Leis. Seguidamente, o 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, 05 de junho de 2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXX
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