ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Ata da Vigésima Terceira Sessão Ordinária do ano de dois mil e vinte e dois.
Aos dois dias do mês de junho 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.
Isto feito, pela ordem, fez uso da fala o Vereador Rodrigo Borges, estando
essas registradas nos Anais desta Casa de Leis. Na sequência, 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 foram a justificativa da ausência
do Vereador Professor Luciano; o convite da Câmara Municipal de Guarapari
para a Audiência Pública dia 03/06/2022, às 15h, no Plenário Ewerson de
Abreu Sodré, proposta pela Comissão de Saúde e Assistência Social para
debater sobre as dificuldades enfrentadas pelas pessoas com deficiência e a
leitura do RELATÓRIO FINAL da Comissão Especial para Fiscalização das
obras da Escola Presidente Costa e Silva, dos quais foi dado ciência ao
plenário. Ato contínuo, entrando no expediente do Poder Executivo, o
Presidente concedeu pela ordem, aos vereadores Rosana Pinheiro, Zé Preto e
Izac Queiroz estando suas falas registradas nos Anais desta Casa de Leis.
Também, pela ordem, o Vereador Dito Xaréu pediu leitura e votação em bloco
das matérias constantes na Agenda Nº 023/2022. A seguir, o Presidente
solicitou à Secretária que fizesse leitura do Veto Total Nº 014/2022 de autoria
do Poder Executivo ao projeto de Lei Nº 067/2022, o qual seguiu baixado às
comissões. Ato contínuo, entrando no expediente dos senhores vereadores, o
Presidente solicitou a Secretária que fizesse leitura dos Projetos de Lei Nºs 074,
092, 095 e 097/2022, sendo todos baixados às comissões. Continuando, o
Presidente colocou em apreciação o pedido de leitura e votação em bloco do
Requerimento, Indicações e Moções constantes na Agenda Nº 023/2022, feito
pelo vereador Dito Xaréu, o qual, sendo regimental, foi aprovado por
unanimidade dos presentes. 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 o Requerimento Nº 022/2022, as Indicações Nºs 091, 220, 221,
240, 241, 305, 308, 309, 310, 311, 312 e 313/2022, e as Moções Nºs 079, 106,
125,139, 142, 143, 146, 147 e 149/2022. Foram retiradas de pauta as
Indicações Nºs 244, 273, 280 e 296/2022, tendo em vista a ausência dos
autores em plenário. Finalizado o pequeno expediente, o Presidente solicitou
ao plenário autorização para que, de forma excepcional, pudesse destinar um
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tempo, antes do horário dos oradores e líderes, para que os parlamentes
pudessem entregar moções de homenagem a alguns homenageados que se
encontravam presentes no plenário. Em apreciação, o pedido do Presidente
seguiu aprovado por unanimidade dos presentes. Isto feito, a entrega das
homenagens foi realizada pelos parlamentares solicitantes. Ainda no momento
da entrega das homenagens a Vereadora Rosana Pinheiro solicitou
autorização para que o seu homenageado pudesse fazer o uso da palavra. Em
seguida, o Presidente colocou o pedido da Vereadora em apreciação, o qual foi
aprovado por unanimidade dos presentes, tendo seu homenageado feito o uso
da palavra. Todas as falas proferidas no momento das homenagens se acham
registradas nos Anais desta Casa de Leis. Ato contínuo, entrando no horário
dos oradores, o Presidente solicitou à Secretária que fizesse a leitura do ofício
de Inscrição para Orador do Público feito pelo Conselho Municipal da Pessoa
com Deficiência. Depois de realizada a leitura, o Presidente concedeu a
palavra como Oradora do Público à Senhora Suzana Rodrigues, Presidente do
Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, para que fizesse o uso da fala
pelo tempo de até 6 (seis) minutos, conforme rege o Regimento Interno no
Art. 90, § 5º. Em seguida, a Sra. Suzana Rodrigues Reno fez seu discurso,
estando este consignado nos anais desta Casa de Leis. A seguir, assumiu
como Presidente o Primeiro Vice -Presidente Dudu Corretor. Ato contínuo, 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
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 011/2022, o qual seguiu para primeira discussão, sem
interessados na discussão, tendo o Presidente o transferido para próxima
sessão. No entanto, todas as falas proferidas durante a sessão se acham
consignadas nos Anais desta Casa de Leis. 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, 02 de junho de 2022.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Primeira Secretária Vereadora Kamilla Rocha___________________________
Primeiro Vice-Presidente Vereador Dudu Corretor________________________
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