ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Ata da Décima Terceira Sessão Extraordinária do ano de dois mil e vinte. Aos vinte
e três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às 10:40 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. Em seguida, o Presidente solicitou minuto de
silêncio; em apreciação o pedido foi aprovado por unanimidade dos presentes. Logo, o
Presidente solicitou ao Secretário que fizesse leitura do edital de convocação
Nº13/2020, e em seguida dos avisos protocolares, sendo informado que não havia. Pela
ordem, o Vereador Lennon Monjardim solicitou votação em bloco das matérias
constantes na agenda Nº 13/2020. Por ser regimental o pedido foi posto em votação e
aprovado por unanimidade dos presentes. Logo, pela ordem, fizeram uso da fala os
Vereadores Dr. Rogério Zanon, Zazá-Denizart, Gilmar Pinheiro, Marcos Grijó, Thiago
Paterlini Monjardim e Wendel Sant’ana Lima, estando todas registradas nos Anais
dessa Casa de Leis. A seguir, o Presidente solicitou que o Secretário fizesse a leitura dos
Projetos de Lei Nºs 55, 56 e 57/2020, todos tendo recebido os pareceres favoráveis das
Comissões pertinentes; em primeira discussão não houve vereador interessado; em
segunda discussão os vereadores Thiago Paterlini Monjardim, Dito Xaréu, Zé Preto,
Marcos Grijó, Sandro Bigossi, Dr. Rogério Zanon, Gilmar Pinheiro e Oziel Pereira de
Sousa fizeram uso da fala, estando todas registradas nos Anais dessa Casa de Leis. Em
votação os pareceres favoráveis das comissões pertinentes e os projetos de leis foram
aprovados por unanimidade dos presentes. A seguir foi feita leitura em bloco e
aprovados os Requerimentos Nºs 024, 025, 026, 027 e 028/2020, as Indicações Nºs 066,
067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083,
084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, e as Moções Nºs 015, 016 e 017/2020.
Seguidamente, não havendo mais nada a tratar 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, 23 de junho de 2020.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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