ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Ata da Trigésima Segunda Sessão Ordinária do ano de dois mil e vinte e dois.
Aos onze dias do mês de agosto 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, a 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. Logo, o Presidente comunicou que a sessão
seria de cunho solene em homenagem ao dia dos pais. 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. A seguir, 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. Isto feito, o Presidente solicitou
que a Secretária fizesse a leitura dos avisos protocolares, que foi a justificativa
de atraso do Vereador Wendel Sant’Ana Lima, e o Edital de convocação Sessão
Solene em comemoração ao “DIA DO PADRE” que será realizada no dia
23/08/2022, às 19 horas, no Plenário Ewerson de Abreu Sodré, na sede da
Câmara Municipal de Guarapari, ambos foram dados ciência ao plenário. Ato
contínuo, entrando no expediente do Poder Executivo, o Presidente solicitou a
Secretária que fizesse leitura dos Projetos de Lei nºs 107 e 117/2022, ambos de
autoria do Poder Executivo. A seguir, pela ordem, o Vereador Dito Xaréu pediu
dispensa de interstício, regime de urgência e os pareceres orais das comissões
aos Projetos de Lei nºs 107 e 117/2022, sendo regimental, o pedido foi apreciado
e aprovado por unanimidade dos presentes. Isto feito, o Presidente transferiu os
Projetos de Lei Nºs 107 e 117/2022 para ordem do dia. Ato contínuo, entrando
no expediente dos senhores vereadores, o Presidente solicitou a Secretária que
fizesse leitura dos Projetos de Lei Nºs 106, 110, 114, 116, 118, 120 e 122/2022,
sendo todos os referidos projetos foram baixados às comissões. Seguidamente,
pela ordem, a Vereadora Sabrina Astori pediu leitura, discussão e votação em
bloco dos requerimentos, indicações, moções e votos de pesar constantes na
Agenda Nº 032/2022, o que, sendo regimental, foi aprovado por todos os
presentes. A seguir, foram lidos, em bloco, e seguiram aprovados por
unanimidade dos presentes os Requerimentos Nºs 038, 039, 040, 041 e
045/2022, as Indicações Nºs 287, 288, 381, 382, 385, 386, 393, 397, 409, 410,
420, 421, 427, 435, 436, 439, 440, 441 e 447/2022, as Moções Nº s 133, 163,
179, 183, 189, 196, 207, 210 e 211/2022 e os Votos de Pesar Nº s 010, 011 e
012/2022. Ainda no expediente, fizeram uso da fala na defesa de suas matérias,
os vereadores Dr Franz, Denizart Zazá, Rodrigo Borges, Dito Xaréu, Rosana
Pinheiro e Dudu Corretor, estando suas colocações registradas nos Anais desta
Casa de Leis. A seguir, assumiu a Presidência o presidente Vereador Wendel
Sant’Ana Lima e para secretariar os trabalhos assumiu a Primeira Secretária,
Vereadora Kamilla Rocha. Dando sequência, encerrado o pequeno expediente,
o Presidente colocou em apreciação do plenário o tempo de fala para a Sra
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Elaine Cristina Barbosa Lima dos Santos, coordenadora Censitária – IBGE, em
apreciação foi aprovado por todos os presentes. Logo, a coordenadora do IBGE
fez uso da palavra para esclarecimento do trabalho a ser executado pelos
recenseadores, estando suas falas consignadas nos Anais desta Casa de Leis.
Em continuidade, o Presidente informou ao plenário que no próximo domingo
seria comemorado o dia dos pais e, dessa forma, solicitou autorização ao
plenário que parte da Sessão Ordinário fosse destinada a um momento solene
em homenagem ao Dia dos Pais, o que em votação foi aprovado por
unanimidade dos presentes. Dando início ao momento solene, o Presidente
convidou o violinista Leonardo Vilela para fazer uma apresentação musical. Ato
contínuo, foi apresentado um vídeo em homenagem aos pais vereadores. A
seguir, o Presidente solicitou a Secretária que fizesse chamada dos vereadores
para entregarem uma homenagem aos pais por eles indicados. Todas as falas
proferidas no momento solene estão consignadas nos Anais desta Casa de Leis.
Ainda, no momento da homenagem, o ex-Presidente desta Casa de Leis, o Sr
José Raimundo Dantas fez uso da fala, estando essas registradas nos Anais
desta Casa de Leis. Ato contínuo, encerrado o momento solene 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. Na sequência, entrando na
ordem do dia, o Presidente solicitou a Secretária que fizesse chamada dos
vereadores para verificação de quórum. A seguir, feita a chamada foi constatado
quórum regimental para dar continuidade dos trabalhos na ordem do dia.
Continuando, pela ordem, a Vereadora Kamilla Rocha pediu votação e discussão
e bloco dos Projetos de Lei Nºs 107 e 117/2022, e que a sessão fosse suspensa
por cinco minutos. Sendo regimental o pedido de suspensão foi deferido pelo
Presidente. Ato contínuo, reabrindo os trabalhos o Presidente solicitou a
Secretária que fizesse chamada dos vereadores para verificação de quórum. A
seguir, feita a chamada foi constatado quórum regimental para dar continuidade
dos trabalhos. Em seguida, foi colocado em apreciação o pedido feito pela
vereadora Kamilla Rocha de discussão e votação em bloco dos Projetos de Lei
Nºs 107 e 117/2022, que apreciado pelo plenário foi aprovado por todos os
presentes. Ato contínuo, o Presidente solicitou a Secretária que fizesse leitura
em bloco dos Projetos de Lei Nºs 107 e 117/2022, e para exarar parecer oral
foram convocadas as comissões de Redação e Justiça, de Economia e Finanças
e de Saúde e Assistência Social, sendo todas favoráveis aos Projetos de Lei Nºs
107 e 117/2022 por unanimidade dos seus membros. Continuando, em primeira
discussão fizeram uso da fala os vereadores Rodrigo Borges; Izac Queiroz;
Denizart Zazá; Oldair Rossi, estando suas palavras assinaladas nos Anais desta
Casa de Leis, sendo que ainda na primeira discussão o Vereador Rodrigo Borges
aproveitou para encaminhar votação favorável ao Projeto de Lei nº 107/2022.
Logo, em segunda discussão, fizeram uso da fala os vereadores Dr. Franz
Rodrigo Borges; e o Vereador Izac Queiroz, sendo que o Vereador Izac Queiroz
aproveitou para encaminhar votação contrária ao Projeto de Lei nº 107/2022.
Todas as falas proferidas nas discussões se acham registradas nos Anais deste
Legislativo. Ato contínuo, em votação, os pareceres favoráveis da comissão de
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Redação e Justiça aos Projetos de Lei nº 107 e 117/2022 foram aprovados por
11 x 1. A seguir, em votação, em bloco os Projetos de Lei Nºs 107 e 117/2022
foram aprovados por 11 x 1. Também, se acham consignadas nos Anais desta
Casa de Leis todas as falas proferidas nessa sessão. 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, 11 de agosto de 2022.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Primeira Secretária Vereadora Kamilla Rocha___________________________
Presidente Vereador Wendel Sant’Ana Lima ___________________________
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