ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Ata da Vigésima Quarta Sessão Ordinária do ano de dois mil e vinte e dois.
Aos nove 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, a 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.
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, sendo
informado que não havia. Ato contínuo, entrando no expediente do Poder
Executivo, solicitou a Secretária que fizesse leitura das matérias; Veto Total Nº
015/2022 de autoria do Poder Executivo ao Projeto de Lei Nº 056/2022 de
autoria do Vereador Fábio Veterinário; Veto Total Nº 016/2022 de autoria do
Poder Executivo ao Projeto de Lei Nº 057/2022 de autoria do Vereador Zé
Preto; Veto Total Nº 017/2022 de autoria do Poder Executivo ao Projeto de Lei
Nº 038/2022 de autoria do Vereador Izac Queiroz e o Veto Parcial N 018/2022
autoria do Poder Executivo ao art. 2º do Projeto de Lei N 065/2022 de autoria
do Vereador Professor Luciano. Todos foram baixados às comissões para
análise. Ato contínuo, entrando no expediente dos senhores vereadores, o
Presidente solicitou a Secretária que fizesse leitura dos Projetos de Lei Nºs 096,
099 e 100/2022, sendo todos baixados às comissões. A seguir, pela ordem, o
Vereador Dito Xaréu pediu leitura e votação em bloco das matérias constantes
na Agenda Nº 024/2022, sendo regimental, foi aprovado por unanimidade dos
presentes. Logo, foram lidos, em bloco, e seguiram aprovados por unanimidade
dos presentes os Requerimentos Nºs 029 e 032/2022, as Indicações Nºs 222,
223, 244, 257, 272, 273, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 328, 329 e 330/2022, e
as Moções Nºs 102, 129,144, 145, 148, 150 e 161/2022. Foram retiradas de
pauta as Indicações Nºs 280 e 296/2022, tendo em vista a ausência do autor
justificada. Ato seguinte, pela ordem, fizeram uso da fala os vereadores
Professor Luciano e Izac Queiroz estando suas falas consignadas nos Anais
desta Casa de Leis. Também, foi feita a justificativa de ausência do Vereador
Léo Dantas, foi dado ciência ao plenário. Ainda no pequeno expediente, pela
ordem, o Vereador Max Junior pediu ao Presidente para incluir a leitura de
suas proposições, sendo regimental o pedido foi apreciado e aprovado por
todos os presentes. A seguir, o Presidente solicitou a secretária que fizesse
leitura do Requerimento Nº 026/2022 e da Moção Nº 080/2022, em apreciação
obtiveram aprovação unânime dos presentes. Continuando, pela ordem, o
Vereador Max Junior fez uso da fala e entregou uma moção de homenagem a
Amanda Gonzalez, e solicitou autorização para que a sua homenageada
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pudesse fazer o uso da palavra. Isto feito, o pedido foi apreciado e aprovado
por todos os presentes, tendo sua homenageada feito o uso da palavra,
estando essas registradas nos Anais desta Casa de Leis. 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 seguinte,
assumiu para secretariar os trabalhos, a Segunda Secretária, Vereadora
Sabrina Astori. Dando prosseguimento, 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 em bloco dos Projetos de Lei Nºs 011 e
077/2022, os quais seguiram para segunda discussão, sem interessados na
discussão. Logo, em votação os pareceres favoráve da comissão de redação e
justiça foram aprovados por unanimidade dos presentes. Na sequencia, para
encaminhar votação favorável, fez uso da fala o Vereador Dito Xaréu, estando
suas falas registradas nos Anais desta Casa de Leis. Logo, em votação os
Projetos de Lei Nºs 011 e 077/2022 e foram aprovados por unanimidade dos
presentes. A seguir, foi feita a leitura do Projeto de Lei Nº 087/2022 que posto
em 1ª discussão não houve interessados, e assim, o Presidente transferiu 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, 09 de junho de 2022.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Segunda Secretária Vereadora Sabrina Astori___________________________
Primeiro Vice-Presidente Vereador Dudu Corretor________________________
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