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Ata da Vigésima Sétima Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezessete. Aos seis 

dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, à hora regimental, na sede 

provisória da Câmara Municipal de Guarapari, situada na Rua Getúlio Vargas, Nº 299, 

Centro, o Presidente, Vereador Wendel Sant’Ana Lima, convidou os senhores 

Vereadores para assinarem o livro de presença, e solicitou ao Primeiro Secretário, 

Vereador Oziel Pereira de Sousa, que fizesse a chamada dos senhores Vereadores para 

verificação de quorum. Feita a chamada, foi constatado quorum regimental para o início 

da Sessão. Prosseguindo, o Presidente declarou aberta a Sessão e pediu para que todos 

ficassem de pé e ouvissem a leitura de um texto bíblico, seguida de uma oração feita 

pela Vereadora Paulina Aleixo Pinna. Isso feito, a ata da sessão anterior foi colocada em 

discussão e, não havendo interesse, passou-se para o processo de votação, sendo 

aprovada por unanimidade dos presentes. Logo, o Presidente solicitou ao Secretário que 

fizesse leitura dos Expedientes e Avisos protocolares, que foi o Memorando 025/2017 

do GBMG, justificando sua ausência da sessão, estando o teor do assunto protocolado 

nessa Casa de Leis; foi dado ciência ao plenário. Ato contínuo, entrando no expediente 

do Poder Executivo, o Presidente solicitou ao Secretário que fizesse leitura do Projeto 

de Lei Complementar nº 007, 008 e 009/2017 e o Projeto de Lei nº 099/2017 todos de 

autoria do Poder Executivo, foram baixados às comissões. Pela ordem, o Vereador, 

Clebinho Brambati solicitou dispensa de interstício e regime de urgência no Projeto de 

Lei nº 098/2017 de autoria do Poder Executivo e o Projeto de Lei nº 100/2017 de 

autoria da Mesa Diretora em apreciação o pedido foi aprovado por 13X1. Logo após, foi 

feito leitura do Projeto de Lei nº 098/2017 de autoria do Poder Executivo, foi baixado às 

comissões. Ato seguinte, para explanar parecer oral foi convocada a Comissão de 

Redação e Justiça e Economia e Finanças, sendo favoráveis; a seguir, foi transferido 

para ordem do dia em discussão única. A seguir, foi feito leitura do Projeto de Lei 

nº.100/2017 de autoria do Mesa Diretora, foi baixado às comissões; e para explanar 

parecer oral foi convocada a Comissão de Redação e Justiça e Economia e Finanças, 

sendo favoráveis; pela ordem, fizeram suas colocações os Vereadores: Dr Rogerio 

Zanon; Kamilla Rocha; Fernanda Mazzelli Almeida Maio; Thiago Paterlini Monjardim; 

Wendel Lima; Clebinho Brambati e Denizart – Zazá; estando todas essas registradas 

neste Legislativo; a seguir, foi transferido para ordem do dia em discussão única. Dando 

continuidade, entrando no expediente dos Senhores Vereadores, o Presidente solicitou 

ao Secretário que fizesse leitura dos Projetos de Leis nºs 079, 095, 096 e 097/2017 

foram baixados às comissões. Pela ordem, o Vereador Oziel Pereira de Sousa solicitou 

ao Presidente que os requerimentos, moções e os votos de pesar constantes na Agenda 

nº 027/2017 fosse discutida e votada em bloco, sendo aprovada por unanimidade dos 

presentes. Em seguida, foi feita leitura em bloco e aprovados os Requerimentos nºs 316, 

317, 331, 336, 365, 447, 448, 449, 450, 466, 488, 489, 496, 506, 507, 508, 513, 514, 

515, 570, 583, 584, 585, 596, 598, 599, 600, 604, 613, 615 e 616/2017, Moções nºs 018, 
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019, 020, 021, 022, 023, 024 e 025/2017 e os Votos de Pesar nºs 007, 008, 009, 010 e 

011/2017. Também, foram retirados os Requerimentos nºs 309, 310, 311, 336 e 

360/2017. Ato contínuo, entrando no expediente destinado aos vereadores e líderes, 

fizeram uso da palavra os Vereadores inscritos conforme a agenda, estando estas 

consignadas nos Anais desta Casa de Leis. Seguidamente, entrando na Ordem do Dia, o 

Presidente solicitou ao Secretário que fizesse chamada dos Vereadores para verificação 

de quorum sendo informado que havia. Dando sequência, foi feito leitura do Projeto de 

Lei nº.098/2017 e o Projeto de Lei nº 100/2017, ambos com os pareceres favoráveis das 

comissões pertinentes, foi colocado em primeira e segunda discussão, sem interessados; 

em votação os pareceres favoráveis das comissões pertinentes e os projetos obtiveram 

aprovação unânime dos presentes. Logo, nas considerações finais fizeram suas 

colocações os vereadores Lennon Monjardim de Araújo e Dr Rogerio Zanon estando 

essas consignadas nos Anais desta Casa de Leis. Isto feito, antes de encerrar a sessão o 

Presidente nomeou uma Comissão Representativa composta pelos Vereadores: Zé 

Preto, Kamilla Rocha e Rosângela Loyola. Não havendo mais nada a tratar, o Presidente 

agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a Sessão. E eu, Secretário, mandei 

lavrar a presente ata, que achada conforme e aprovada, vai assinada por mim e pelo 

Presidente.Guarapari/ES, 06 de julho de 2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Primeiro Secretário Vereador Oziel Pereira de Sousa__________________ 

Presidente Vereador Wendel Sant’Ana Lima ________________________ 


