ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Ata da Vigésima Nona Sessão Ordinária do ano de dois mil e vinte e dois.
Aos sete dias do mês de julho 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 a Primeira Secretária, Vereadora
Kamilla Rocha, que fizesse a chamada dos senhores Vereadores para
verificação de quórum. Ato seguinte, 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, 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. Ato seguinte, o Presidente solicitou a Secretária
que fizesse a leitura dos avisos protocolares, que foi a justificativa da ausência
do vereador Zé Preto, foi dada ciência ao plenário. Ato contínuo, o Presidente
solicitou que a Secretária fizesse a leitura dos expedientes oriundos do Poder
Executivo. A seguir, pela ordem, o vereador Léo Dantas solicitou regime de
urgência, dispensa de interstício e parecer oral para o Projeto de Lei
Complementar Nº 005/2022. Em apreciação o pedido do vereador Léo Dantas
foi aprovado por unanimidade dos presentes, tendo a matéria sido transferida
para a ordem do dia. Em seguida, o Presidente solicitou que a Secretária
fizesse a leitura dos Projetos de Lei Nºs 017 e 078/2022, sendo ambos foram
baixados às comissões. Logo, pela ordem, a vereadora Kamilla Rocha solicitou
regime de urgência, dispensa de interstício e parecer oral para o Projeto de Lei
Nº 113/2022. Em apreciação o pedido da vereadora Kamilla Rocha foi
aprovado por unanimidade dos presentes, tendo a matéria sido transferida para
a ordem do dia. A seguir, o Presidente solicitou que a Secretária fizesse a
leitura dos expedientes dos vereadores. Logo, pela ordem, o vereador Fábio
Veterinário solicitou regime de urgência, dispensa de interstício e parecer oral
para o Projeto de Resolução Nº 39/2022. Em apreciação o pedido do vereador
Fábio Veterinário foi aprovado por unanimidade dos presentes, tendo a matéria
sido transferida para a ordem do dia. Ainda pela ordem, o vereador Dito Xaréu
solicitou regime de urgência, dispensa de interstício e parecer oral para o
Projeto de Resolução Nº 40/2022, e também a leitura e votação em bloco das
matérias constantes do pequeno expediente na Agenda Nº 029/2022. Em
apreciação, os pedidos do vereador Dito Xaréu foram aprovados por
unanimidade dos presentes, tendo o Projeto de Resolução Nº 40/2022 sido
transferido para a ordem do dia. Logo, foram lidos, em bloco, e em seguida
aprovados o Requerimento Nº 036/2022, as Indicações Nºs 270, 284, 351, 355,
365, 371, 372, 377, 378, 384, 387, 389, 390 e 391/2022, e as Moções Nºs 168,
172, 173, 175, 181, 190 e 191/2022. Foram retiradas de pauta a Indicação Nº
386/2022 e a Moção Nº 183/2022. A seguir, pela ordem, o vereador Léo
Dantas solicitou ao Plenário que o Sr. André Korthals pudesse fazer uso da fala
por empo regimental, em apreciação do Plenário o pedido foi aprovado por
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unanimidade dos presentes. Logo, fez uso da fala o Sr. André Korthals,
estando suas colocações registradas nos Anais desta Casa de Leis. Também
pela ordem fizeram uso da fala os vereadores Dudu Corretor, Rosana Pinheiro,
Dr. Franz e Denizart Zazá, estando suas falas registradas nos Anais desta
Casa de Leis. Ato contínuo, encerrado o pequeno expediente e 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. Em seguida,
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 Complementar Nºs 005/2022. Isto feito, para exarar parecer oral,
foi convocada a Comissão de Redação e Justiça, sendo o seu parecer
favorável ao referido Projeto de Lei Complementar por unanimidade de seus
membros. Continuando, o Projeto de Lei Complementar Nº 005/2022 foi posto
em primeira discussão e houve interesse do vereador Dr. Franz em discutir a
matéria. Em segunda discussão, houve interesse na discussão dos vereadores
Rodrigo Borges, Izac Queiroz, Oldair Rossi, Kamilla Rocha, Denizart Zazá, Dito
Xaréu e Wendel Sant’Ana Lima. Todas as colocações feitas nas discussões
foram registradas nos Anais desta Casa de Leis. Logo, em votação, o parecer
favorável da Comissão de Redação e Justiça e o Projeto de Lei Complementar
Nº 005/2022 foram aprovados por unanimidade dos presentes. Ato contínuo,
pela ordem, o vereador Dito Xaréu solicitou que fosse feita a leitura, discussão
e votação em bloco do Projeto de Lei Nº 113/2022 e do Projeto de Resolução
Nº 039/2022, em apreciação a solicitação foi aprovada por unanimidade dos
presentes. Logo, o Presidente solicitou que a Secretária fizesse leitura do
Projeto de Lei Nº 113/2022 e do Projeto de Resolução Nº 039/2022. Isto feito,
para exarar parecer oral às referidas matérias, foi convocada a Comissão de
Redação e Justiça, sendo seus pareceres favoráveis a ambas proposições por
unanimidade de seus membros. A seguir, o Presidente convocou a Comissão
de Economia e Finanças para exarar parecer oral ao Projeto de Lei Nº
113/2022, tendo ele sido favorável por unanimidade de seus membros.
Continuando, o Projeto de Lei Nº 113/2022 e o Projeto de Resolução Nº
039/2022 foram postos em primeira e segunda discussões, não houve vereador
interessado. Logo, em votação, os pareceres favoráveis da Comissão de
Redação e Justiça, o Projeto de Lei Nº 113/2022 e o Projeto de Resolução Nº
039/2022 foram aprovados por unanimidade dos presentes. Ato contínuo, o
Presidente solicitou que a Secretária fizesse leitura do Projeto de Resolução Nº
040/2022. Isto feito, para exarar parecer oral à referida matéria, foi convocada
a Comissão de Redação e Justiça, sendo seu parecer favorável ao Projeto de
Resolução Nº 040/2022 por unanimidade de seus membros. Continuando, o
Projeto de Resolução Nº 040/2022 foi posto em primeira e segunda discussões,
não houve vereador interessado. Logo, em votação, o parecer favorável da
Comissão de Redação e Justiça e o Projeto de Resolução Nº 040/2022 foram
aprovados por unanimidade dos presentes. Ato contínuo, o Presidente solicitou
que a Secretária fizesse leitura do Projeto de Emenda à LOM Nº 002/2022.
_____________________________________________________________________________
Rua Getúlio Vargas, 299 – Centro – Guarapari – Estado do Espírito Santo – CEP.: 29.200-180
Telefax.: (27)3361-1715-1730 - www.cmg.es.gov.br

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Após, a referida matéria foi posta em votação em 2º turno, tendo sido aprovada
por 16 a zero. Ato contínuo, o Presidente indicou os vereadores Dudu Corretor,
Sabrina Astori e Kamilla Rocha para comporem Comissão Representativa
desta Casa de Leis durante o período de recesso, com base no Art. 30 da Lei
Orgânica, em apreciação os nomes dos vereadores indicados foram aprovados
por unanimidade dos presentes. Ato contínuo, não havendo mais nada a tratar
o Presidente declarou encerrada a Sessão agradecendo a presença de todos.
E eu, Primeira Secretária, mandei lavrar a presente ata, que achada conforme
e aprovada, vai assinada por mim e pelo Senhor Presidente. Guarapari/ES, 07
de julho de 2022.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Primeira Secretária Vereadora Kamilla Rocha___________________________
Presidente Vereador Wendel Sant’Ana Lima ___________________________
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