
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

        CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI 
“Construindo Uma Nova História” 

 
 

_____________________________________________________________________________ 

Rua Getúlio Vargas, 299 – Centro – Guarapari – Estado do Espírito Santo – CEP.: 29.200-180 
Telefax.: (27)3361-1715-1730 - www.cmg.es.gov.br 

 

 

Ata da Trigésima Primeira Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezessete. Aos 

dezessete dias do mês de agosto 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: Ofício da APAE nº 093/2017; 

Ofício SEMFIS Nº 144/2017, dado ciência ao plenário. Pela Ordem falaram os 

Vereadores Marcial Souza Almeida e Denizart Luiz do Nascimento, solicitando um 

minuto de silêncio pelo falecimento, estando estas falas consignadas nos Anais deste 

Poder. Prosseguindo, entrando no expediente do Poder Executivo, o Vereador Clebinho 

Brambati solicitou a dispensa de interstício, o regime de urgência e primazia para os 

seguintes Projetos: Projeto de Lei Complementar nº 010/2017, Projetos de Lei nº 108 e 

110/2017, sendo aprovado por unanimidade dos presentes. Foram feita a leitura dos 

seguintes projetos: Projeto de Lei Complementar nº 010/2017, Projeto de Lei nº 

108//2017 e Projeto de Lei nº 110/2017, que após ser baixados as Comissões, recebeu 

parecer oral favoráveis das Comissões de Redação e Justiça e Economia e Finanças. Em 

seguida foram essas matérias transferidas para o Ordem do Dia para Discussão Única e 

Votação, estando todas as falas registradas nos Anais deste Poder. Ato contínuo, 

entrando no expediente dos Senhores Vereadores, foram lidos e baixados às Comissões: 

o Projeto de Lei nº 104/2017 do Vereador Denizart Luiz do Nascimento e Projeto de Lei 

nº 109/2017 do Vereador Dito Xaréu. Em seguida a Vereadora Fernanda Mazzelli 

solicitou ao Presidente que os requerimentos constantes na Agenda nº.031/2017 fosse 

discutida e votada em bloco, solicitando ainda a retirada da Moção nº 028/2017 de sua 

autoria, sendo aprovada por unanimidade dos presentes. Em seguida, foi feita leitura em 

bloco e aprovados os Requerimentos nºs.082, 311, 336, 422, 505, 518, 519, 622, 623, 

632, 633, 645, 646, 657, 658, 669, 672, 673, 675, 678, 680, 692,693, 694 e 695/2017 e 

da Moção nº 029/2017. Na sequência, entrando no expediente destinado aos vereadores 

e líderes, e em acordo com os Vereadores procedeu a homenagem da Câmara Municipal 

ao Dia dos Pais, estando estas consignadas nos Anais desta Casa de Leis. Entrando na 

Ordem do Dia e constatando quórum regimental para o prosseguimento dos trabalhos, o 

Presidente solicitou a leitura dinâmica do Projeto de Lei Complementar nº 010/2017, 

que após as discussões foi colocado em votação, sendo aprovado os pareceres e o 
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projeto por unanimidade dos presentes. Em seguida passou para a leitura do Projeto de 

Lei nº 108/2017. Falaram os Vereadores Dr. Rogério Zanon e Marcos Grijó, sendo que 

este último, solicitou a suspensão de sessão pelo tempo regimental de cinco minutos, 

sendo deferido pelo Presidente. Reabrindo os trabalhos o Vereador Clebinho Brambati, 

líder do Prefeito solicitou a primazia para que o Projeto de Lei nº 110/2017 fosse votado 

antes do Projeto de Lei nº 108/2017, sendo aprovado por unanimidade dos presentes. 

Ato contínuo o Presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei nº 110/2017 que após as 

discussões, foi aprovado por unanimidade dos presentes, juntamente com seus 

pareceres. Pela ordem o Presidente verificando a falta de quórum para continuar os 

trabalhos, transferiu as matérias não apreciadas para a próxima sessão, 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, 17 de agosto de 2017.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Primeiro Secretário Vereador Oziel Pereira de Sousa__________________ 

Presidente Vereador Wendel Sant’Ana Lima ________________________ 


