ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Ata da Vigésima Segunda Sessão Ordinária do ano de dois mil e vinte e dois.
Aos trinta e um 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 Primeiro
Vice-Presidente, Vereador Dudu Corretor, convidou os senhores Vereadores
para assinarem a lista de presença e solicitou à Segunda Secretária,
Vereadora Sabrina Astori, 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 pelo Vereador Fábio Veterinário. A
seguir, o Presidente solicitou que a Secretária fizesse a leitura dos avisos
protocolares, que foi a justificativa da ausência da Vereadora Kamilla Rocha, foi
dado ciência ao plenário. Ato contínuo, pela ordem, o Vereador Izac Queiroz
fez uso da fala, estando essas registradas nos Anais desta Casa de Leis;
durante o seu tempo de fala, fez entrega da moção ao atleta Breno Braga da
Costa pela conquista no esporte Paralímpico e pediu ao Presidente permissão
para que a mãe do Breno fizesse uso da fala, apreciado pelo plenário foi
aprovado por todos os presentes. Isto feito, a Sra. Patrícia Costa fez seu
discurso, estando na íntegra registrado nos Anais desta Casa de Leis. Ato
contínuo, entrando no expediente dos vereadores o Presidente solicitou a
Secretária que fizesse leitura das matérias. Logo, pela ordem, o Vereador
Professor Luciano pediu retirada de tramitação o Projeto de Lei Nº 059/2022 de
sua autoria, sendo regimental o pedido foi aprovado por unanimidade dos
presentes e logo retirado de tramitação para arquivamento. Isto feito, pela
ordem, o Vereador Dr. Franz fez uso da fala, estando essas consignadas nos
Anais desta Casa de Leis. Continuando, pela ordem, o Vereador Denizart Zazá
pediu leitura e votação em bloco dos Requerimentos, Indicações e Moções
constante na Agenda Nº 022/2022, sendo regimental os pedidos foram
aprovados por unanimidade dos presentes. Seguidamente, o Presidente
solicitou a Secretária que fizesse a leitura dos Projetos de Lei Nºs 093 e
094/2022, 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 022/2022. Logo, foram lidos, em bloco, e
seguiram aprovados por unanimidade dos presentes os Requerimentos 021 e
028/2022, as Indicações Nºs 206, 212, 217, 218, 219, 238, 264, 279, 282, 283,
298, 299, 300 e 301/2022, e as Moções Nºs 053, 134, 138 e 141/2022. Foram
retiradas de pauta as Indicações Nºs 280 e 296/2022, estando o vereador autor
das matérias ausente no plenário. Ainda no pequeno expediente fizeram suas
colocações o Vereador Dito Xaréu e Denizart Zazá, estando suas falas
consignadas nos Anais desta Casa de Leis. 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. Ato contínuo,
entrando na Ordem do Dia, o Presidente solicitou à Secretária que fizesse
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chamada dos vereadores para verificação de quórum, sendo informado que
havia. A seguir, o Presidente solicitou a Secretária que fizesse leitura do
Projeto de Lei Nº 064/2022, o qual seguiu para segunda discussão, sem
interessados. Logo, em votação o parecer favorável da Comissão de Redação
e Justiça e o Projeto de Lei Nº 064/2022, foram aprovados por unanimidade
dos presentes. A seguir, foi feita a leitura do Projeto de Lei Nº 077/2022, o qual
seguiu para primeira discussão, não havendo interessados. Ato contínuo, não
havendo mais nada a tratar o Presidente 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, 31 de maio de 2022.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Segunda Secretária Vereadora Sabrina Astori___________________________
Priemiro Vice-Presidente Vereador Dudu Corretor________________________
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