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Ata da Segunda Sessão Ordinária do ano de dois mil e dezessete. Aos vinte e três 

dias do mês de fevereiro 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 Senhor Presidente Vereador Wendel Sant’Ana Lima convidou os senhores 

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

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 ouvisse a leitura de um texto bíblico, seguida de uma oração. 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. Em 

continuação, o Presidente, solicitou ao Secretário que fizesse leitura dos Expedientes e 

Avisos protocolares, que foi dois avisos: Ofício do GAB. Vereador Clebio Marques 

Brambati justificando sua ausência; e, atestado médico justificando ausência do 

Vereador Marcial de Souza Almeida, ambos foi dado ciência ao plenário. Ato contínuo, 

entrando no expediente destinado aos vereadores e líderes, fizeram uso da palavra os 

Vereadores inscritos conforme a agenda, estando essas consignadas nos Anais desta 

Casa de Leis. Dando continuidade, para entrar na Ordem do Dia, o Presidente solicitou 

ao Secretário que fizesse chamada dos Vereadores para verificação de quorum, sendo 

informado que havia para dar continuidade aos trabalhos deste Poder Legislativo. Pela 

ordem, o Vereador Gilmar Pinheiro, solicitou ao Presidente suspensão da sessão para 

reunião na sala dos Vereadores, sendo regimental, o Presidente, suspendeu a sessão por 

tempo indeterminado. Ato contínuo, reabrindo os trabalhos, o Presidente solicitou ao 

Secretário que fizesse chamada dos Vereadores para verificação de quorum, sendo 

informado que havia para dar continuidade aos trabalhos. Na seqüência, o Presidente 

solicitou ao Secretário, que fizesse leitura dos registros das chapas protocoladas nesta 

Casa de Leis, que irão concorrer para composição das comissões de Educação e Cultura, 

Saúde e Bem Estar Social e Turismo e Esporte. Isso feito, o Presidente explicou o 

processo da votação nominal. Assim sendo, foi feita leitura da Chapa - Guarapari Mais 

Transparente, com os interessados: Vereadores Dr. Rogério Zanon, Denizart Luiz do 
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Nascimento, Gilmar Pinheiro. Ato contínuo foi feita leitura da chapa Construindo Uma 

Nova História II, com os interessados: Vereadores, Paulina Aleixo Pinna, Oziel Pereira 

de Sousa, Rosangela Loyola, Kamilla Rocha, Sandro Bigossi, Lennon Monjardim de 

Araújo, Fernanda Mazzelli Almeida Maio. Seguidamente, o Presidente solicitou ao 

Secretário que fizesse chamada nominal dos Vereadores para votação. Em seguida a 

chapa Guarapari Mais Transparente recebeu voto dos seguintes Vereadores: Denizart 

Luiz do Nascimento, Dr. Rogério Zanon, Enis Soares de Carvalho, Gilmar Pinheiro e 

Denizart Luiz do Nascimento. Ato contínuo, a chapa Construindo Uma Nova História 

recebeu voto dos Vereadores: Fernanda Mazzelli Almeida Maio, Kamilla Rocha, 

Lennon Monjardim de Araújo, Marcos Grijó, Oziel Pereira de Sousa, Paulina Aleixo 

Pinna, Rosângela Loyola, Sandro Bigossi, Thiago Paterlini Monjardim, Wendel 

Sant’Ana Lima, Zé Preto. Em seguida, o Presidente anunciou que por 11 (onze) votos a 

4 (quatro) venceu a chapa Construindo Uma Nova História II. Também constam 

gravadas neste Legislativo todas as falas dos Vereadores. Não havendo mais nada a 

tratar, o Presidente encerrou a Sessão. E eu, Primeiro Secretário, mandei lavrar a 

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

Presidente.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX 


