ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Ata da Vigésima Primeria Sessão Ordinária do ano de dois mil e vinte e dois.
Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, à hora
regimental, na sede provisória da Câmara Municipal de Guarapari, situada na
Rua Getúlio Vargas, nº.299, Centro, antes de dar início à Sessão, o Presidente,
Vereador Wendel Sant’Ana Lima, convidou os senhores Vereadores para
assinarem a lista de presença e solicitou à Primeira Secretária, Vereadora
Kamilla Rocha, que fizesse a chamada dos senhores Vereadores para
verificação de quórum. Dando sequência, feita a chamada foi constatado
quórum regimental para o início da Sessão. Prosseguindo, o Presidente
declarou aberta a Sessão Ordinária e, pediu, para que todos ficassem de pé e
ouvissem a leitura de um texto bíblico feita pela Vereadora Rosana Pinheiro.
Ato contínuo, o Presidente submeteu ao plenário o pedido de retirada de pauta
do Projeto de Lei Nº 088/2022, o que foi apreciado e seguiu aprovado por
unanimidade dos presentes. Isto feito, pela ordem, a Vereadora Kamilla Rocha
pediu dispensa de Interstício, regime de urgência e pareceres orais para os
Projetos de Lei Nºs 081 e 082/2022. Logo, pela ordem, o Vereador Denizart
Zazá pediu dispensa de Interstício, regime de urgência e pareceres orais para
os Projetos de Lei Nºs 083 e 084/2022. Também, pela ordem, o Vereador Dito
Xaréu pediu leitura e votação em bloco das matérias constantes na Agenda Nº
021/2022. Assim sendo, todos os pedidos foram apreciados pelos vereadores e
foram aprovados por unanimidade dos presentes. Isto 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. A seguir, o Presidente solicitou que a Secretária fizesse a leitura dos
avisos protocolares, que foi a justificativa da ausência do Vereador Zé Preto
conforme ofício lido em sessão, foi dado ciência ao plenário. Ato contínuo,
entrando no expediente do Poder executivo o Presidente solicitou a Secretária
que fizesse leitura dos Projetos de Lei Nºs 081, 082, 083, 084/2022. Logo após
a leitura o Presidente transferiu os projetos para ordem do dia. A seguir, o
Presidente pediu ao Vereador Dito Xaréu que retificasse seu pedido na tribuna,
que foi o pedido de dispensa de Interstício, regime de urgência, e pareceres
orais para os Projetos de Lei Nºs 079, 080, 085, 086, 089 e 090/2022 de
autoria do Poder Executivo, e leitura e votação em bloco do Requerimentos,
Indicações, Moções e voto de pesar constante na Agenda Nº 021/2022, sendo
regimental todos os pedidos foram aprovados por unanimidade os presentes.
Seguidamente, o Presidente solicitou a Secretária que fizesse a leitura em
bloco dos Projetos de Lei Nºs 079, 080, 085, 086, 089 e 090/2022 de autoria do
Poder Executivo. Logo, o Presidente transferiu os projetos para ordem do dia.
Ato contínuo, entrando no expediente dos senhores vereadores, o Presidente
solicitou a Secretária que fizesse leitura dos Projetos de Lei Nº s 087 e
091/2022, sendo ambos, em seguida, baixados às comissões. Isto feito, o
Presidente solicitou a leitura em bloco das demais matérias constantes do
pequeno expediente da Agenda Nº 021/2022. Logo, foram lidos, em bloco, e
seguiram aprovados o Requerimento 020/2022, as Indicações Nºs 203, 204,
210, 211, 215, 216, 266, 267, 268, 271, 274, 275, 276, 277, 278 e 281/2022, as
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Moções Nºs 051, 075, 093, 121, 130, 135, 136 e 137/2022 e Voto de Pesar Nº
008/2022. Foram retiradas de pauta as Indicações Nºs 091 e 264/2022 e a
Moção Nº 134/2022, estando o vereador autor das matérias ausente com falta
justificada. Ato contínuo, entrando no horário destinado aos oradores e líderes,
seguiram a chamada dos vereadores inscritos conforme a agenda para
fazerem uso da palavra, estando todas as falas proferidas registradas nos
Anais desta Casa de Leis. Ainda no horário destinado aos oradores, houve um
debate entre o Vereador Rodrigo Borges e o Presidente da Câmara, Vereador
Wendel Lima, dando-se prosseguimento aos trabalhos logo em seguida. Ato
contínuo, antes de entrar da Ordem do Dia, o Presidente solicitou à Secretária
que fizesse chamada dos vereadores para verificação de quórum, sendo
informado que havia. Logo, entrando na Ordem do Dia, o Presidente solicitou a
Secretária que fizesse leitura do Veto Total Nº 013/2022 de autoria do Poder
Executivo ao Projeto de Lei Nº 030/2022. Em seguida, o Veto foi colocado em
discussão única, não havendo interessados. A seguir, foi posto em votação o
parecer da Comissão de Redação e Justiça que foi pela rejeição do veto, o
qual foi aprovado por unanimidade dos presentes. Isto feito, em votação o Veto
Total Nº 013/2022 de autoria do Poder Executivo ao Projeto de Lei Nº 030/2022
foi rejeitado por unanimidade dos presentes. Dando continuidade, foram lidos
em bloco os Projetos de Lei Nºs 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 089 e
090/2022, e para exarar parecer oral nos projetos foram convocadas as
Comissões de Redação e Justiça; Economia e Finanças; Serviço, Obras e
Fiscalização e Saúde e Assistência Social, sendo todas favoráveis aos
Projetos. Em primeira discussão os Projetos de Lei Nºs 064, 079, 080, 081,
082, 083, 084, 085, 086, 089 e 090/2022, não houve interessados. A seguir, o
Presidente transferiu para próxima sessão o Projeto de Lei Nº 064/2022 por
não estar em tramitação em regime de urgência. Ato contínuo, seguiram para
segunda discussão os Projetos de Lei Nºs 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085,
086, 089 e 090/2022, não havendo interessados. Continuando, em votação os
pareceres favoráveis da Comissão de Redação e Justiça e os Projetos de Lei
Nºs 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 089 e 090/2022, foram aprovados
por unanimidade dos presentes. Ato contínuo, nas considerações finais, pela
ordem, o Vereador Rodrigo Borges pediu para fazer uso da fala. Logo, o
Presidente constatou que não havia quórum para dar prosseguimento aos
trabalhos e declarou encerrada a Sessão agradecendo a presença de todos. E
eu, Secretária, mandei lavrar a presente ata, que achada conforme e aprovada,
vai assinada por mim e pelo Senhor Presidente. Guarapari/ES, 25 de maio de
2022.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Primeira Secretária Vereadora Kamilla Rocha___________________________
Presidente Vereador Wendel San’Ana Lima____________________________
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