5ª. Sessão – Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Guaçuí, Estado do
Espírito Santo. Aos (05.03.2018) cinco de março de dois mil e dezoito, realizou-se a
quinta reunião da segunda sessão legislativa da décima oitava Legislatura.
Compareceram e responderam à chamada os Vereadores: Angelo Moreira da Silva, José
Augusto Alves de Paula, José Carlos Pereira Leal, José Luiz Pirovani, Laudelino Alves
Graciano Neto, Marcos José Rodrigues, Mirian Soroldoni Carvalho, Paulo Henrique Couzi
Rosa, Valmir Santiago, Wanderley de Moraes Faria e Wullisses Augusto Moreira
Fermiano. Sob a Presidência do Vereador Paulo Henrique Couzi Rosa, que "De acordo
com a Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei Orgânica do Município e
existência de quórum regimental". Disse que sob a proteção de Deus, estava iniciando os
trabalhos. Solicitou aos Senhores Vereadores que ficassem de pé para ouvirem a leitura do
SALMO 100 da Bíblia Sagrada, feita pela colaboradora Mônica. Continuando o Senhor
Presidente Paulo Henrique Couzi Rosa colocou em discussão as atas que foram
distribuídas no dia 26 de fevereiro, a saber: 2ª Ata da Reunião Ordinária do Dia
15/02/2018 e 3ª Ata da Reunião Ordinária do Dia 19/02/2018, como não houve restrição,
as mesmas foram aprovadas. Continuando, convidou o Servidor Robson para fazer a
leitura do EXPEDIENTE: Câmara Municipal de Guaçuí – Convite para a Reunião
Solene em Comemoração ao Dia Internacional da Mulher; Prefeitura Municipal de
Guaçuí – Secretaria Municipal de Saúde – Ofício 248/2018/SEMUS; Câmara Municipal
de Guaçuí – Arquivamento de Indicação; Prefeitura Municipal de Guaçuí –
OF/GAB/Nº056/18/PMG; CONVITE – ASCAMES para o Workshop de abertura dos
trabalhos na região Sul; Ofício do Partido Progressista informando que o Vereador
Laudelino Alves Graciano Neto exerce a função de Líder de Partido; Prefeitura
Municipal de Guaçuí – OF/GAB/Nº073/18/PMG; Câmara Municipal de Guaçuí –
INDICAÇÃO Nº020/2018; Câmara Municipal de Guaçuí – INDICAÇÃO Nº021/2018;
Câmara Municipal de Guaçuí – INDICAÇÃO Nº022/2018; Câmara Municipal de
Guaçuí – INDICAÇÃO Nº023/2018; Câmara Municipal de Guaçuí – INDICAÇÃO
Nº024/2018; Câmara Municipal de Guaçuí – INDICAÇÃO Nº025/2018; Câmara
Municipal de Guaçuí – INDICAÇÃO Nº026/2018; Câmara Municipal de Guaçuí –
Projeto de Decreto do Legislativo Nº012/2018 e Câmara Municipal de Guaçuí – Projeto
de Lei do Legislativo Nº005/2018. Retornando a palavra o Senhor Presidente Paulo
Henrique Couzi Rosa passou para o GRANDE EXPEDIENTE: Franqueou a palavra aos
Senhores Vereadores. Franqueou a palavra ao Vereador Valmir Santiago. Com a palavra o
Vereador Valmir Santiago cumprimentou e desejou boa noite a todos. Falou que com a
reabertura do Estádio Municipal o Município voltou a respirar o esporte, será importante e
os desportistas poderão voltar a sonhar com as competições, citou que a reabertura foi de
grande valia, parabenizou todos envolvidos e a população pela paciência. Perguntou se o
Vereador Zé Ruim tem conhecimento se a televisão do Distrito de São Pedro de Rates
voltou a funcionar? APARTEADO Com a palavra o Vereador José Carlos Pereira Leal
falou que ainda não está funcionando, mas o técnico foi ao Distrito e está tomando as
devidas providências. APARTEADO Com a palavra o Vereador Angelo Moreira da
Silva falou que esteve com o técnico da empresa que venceu a licitação para prestar o
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serviço, o mesmo garantiu que na próxima semana estará funcionando e, com boa vontade,
vai colocar o aparelho, já que não é sua obrigação. Retornando o Vereador Valmir
Santiago falou que fica feliz, mas não haveria a necessidade de colocar o aparelho,
bastaria pagar os que estão com o Senhor Demerval. Falou que a empresa responsável pela
iluminação precisa realizar alguns reparos e trocas de lâmpadas, importante também na
questão de segurança pública, citou vários pontos. APARTEADO Com a palavra o
Vereador Paulo Henrique Couzi Rosa parabenizou o Vereador pelas falas e informou que
sempre apresenta as demandas para o Eletricista Luciano, sugeriu que o Vereador fizesse o
mesmo, porque o funcionário é muito responsável. Retornando o Vereador Valmir
Santiago agradeceu e falou que sabe da responsabilidade do Luciano, mas estava se
referindo a coletividade, não um lugar específico. APARTEADO Com a palavra o
Vereador Wullisses Augusto Moreira Fermiano falou que a Beira Rio necessita de
melhorias na iluminação e a população já solicitou. Retornando o Vereador Valmir
Santiago agradeceu e falou que já apresentou a demanda em Tribuna, existe a necessidade
e precisam oferecer mais segurança aos Munícipes. Falou que muitos bueiros estão
entupidos, as devidas manutenções precisam ser realizadas, pois os perigos aumentam com
os períodos chuvosos, solicitou ofício ao Secretário de Obras. Falou que esteve numa
reunião na FUNASA, juntamente com o Vagner, técnico do SAAE e com o Betão,
Presidente do Bairro Vale do Sol, estavam presentes o Superintendente Nilton e o
Deputado Teodorico Ferraço, onde discutiram a possiblidade de buscar recursos para a
captação do esgoto do Bairro Vale do Sol, discutiram sobre o tratamento de todo
Município, sabe que não é fácil, mas precisam tentar. Agradeceu a Senadora Rose de
Freitas pelo recurso de R$900.000,00 (novecentos mil) reais que indicou para ser
destinado a Santa Casa, e a Deputada Luzia Toledo, recursos esses que serão para reforma
do centro cirúrgico e cozinha, como também para aquisição do raio-x eletrônico, que estará
ajudando na resolutividade dos exames e atendendo toda região do Caparaó, citou que
também solicitou a Senadora um aparelho para cirurgia de cataratas. APARTEADO Com
a palavra o Vereador Wanderley de Moraes Faria lembrou que o aparelho de raio-x já
está atendendo e que a Santa Casa faz em média três mil exames por mês, da região do
Caparaó. Lembrou que cobraram as cirurgias de cataratas, havia a demanda reprimida no
Estado, o Estado lançou um pacote, mas ainda existe a fila. Falou que também pediu a
Senadora Rose de Freitas que pudesse olhar com carinho a UTI infantil do Hospital
Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim, citou que tudo que os Vereadores pedem atende
também toda região do Caparaó e poderiam avançar e até tentar uma UTI infantil para
Santa Casa de Guaçuí, parabenizou o Vereador. APARTEADO Com a palavra o Vereador
Angelo Moreira da Silva parabenizou as falas do Vereador Wanderley, falou que
precisam unir forças, citou que a Rede Cuidar será inaugurado e devem cobrar do Governo
do Estado a questão do aparelho para cirurgias de cataratas. Retornando o Vereador
Valmir Santiago falou que foi atendido em todas as demandas que apresentou a Senadora
Rose de Freitas, já entrou em contato com seu assessor para dar andamento na questão do
aparelho, que é de extrema necessidade para região. APARTEADO Com a palavra o
Vereador Wullisses Augusto Moreira Fermiano parabenizou o Vereador e falou que se o
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aparelho for realidade também será muito importante na economia do Município, visto que
os pacientes precisam se deslocar para realizar os procedimentos. APARTEADO Com a
palavra o Vereador Wanderley de Moraes Faria falou que fica muito satisfeito que o
Vereador vem solicitando o aparelho de cataratas, aparelho de raio-x e aparelho para
quebrar “pedras nos rins”, conhece a história e o empenho, lembrou que os serviços
precisarão ser contratualizados. Retornando o Vereador Valmir Santiago deixou claro que
faz política tentando atender a coletividade, devem lutar para aquisição dos aparelhos e
posteriormente para contratualização, tem certeza que todos os Vereadores estarão juntos
na luta. APARTEADO Com a palavra o Vereador Paulo Henrique Couzi Rosa falou que
se o Governo do Estado não contratualizar os serviços, Guaçuí, Dores do Rio Preto e
Divino de São Lourenço podem estar unidos na demanda, parabenizou o Vereador Valmir,
falou que estava presente e a Senadora prontamente falou que estará destinando a emenda,
citou que a Senadora Rose de Freitas tem mais de R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões)
de reais em emendas no Guaçuí. Retornando o Vereador Valmir Santiago falou que
recebeu um ofício da Secretaria de Esportes informando que o processo de licitação para
os reparos dos aparelhos da praça já está em licitação, mencionou que esses reparos
poderiam ser resolvidos através de adiantamento, mas parabenizou a Secretaria pelo
empenho e deseja mais agilidade ao processo, porque são cobrados pelos usuários.
Finalizou agradecendo. Retornando a palavra o Presidente Paulo Henrique Couzi Rosa
franqueou a palavra ao Vereador Angelo Moreira da Silva Com a palavra o Vereador
Angelo Moreira da Silva cumprimentou e desejou boa noite a todos. Falou que viajou
para Vitória juntamente com a Prefeita para uma agenda com o Deputado Amaro Neto,
admira a Prefeita pela força de vontade e desejo de melhorar a vida dos Guaçuienses, não
cansa de correr atrás de recursos, falou apresentou para o Deputado Amaro Neto a
demanda para reforma do campo bom de bola 1, que demonstrou boa vontade, propôs uma
agenda com o Secretário de Esportes. Parabenizou o Vereador Zé Ruim (José Carlos),
citou que o Distrito de São Pedro de Rates será contemplado com o Projeto Campeões do
Futuro, méritos da Prefeita e do Deputado Amaro Neto, falou que na reunião também
recebeu a informação que o município receberá R$30.000,00 (trinta mil) reais em material
esportivo, comprado via Estado. Parabenizou a Secretaria de Obras pelo trabalho e
empenho durante a reforma do estádio Municipal porque sabe de toda burocracia, toda
equipe está de parabéns, é gratificante saber que a equipe é compromissada e séria.
Parabenizou o empresário José Maria, empreiteiro da obra, pediu que a comunidade
tivesse zelo e estará cobrando do Município que destine um zelador para o Estádio.
Parabenizou as Secretarias de Cultura, Administração e Gabinete da Prefeita, pela
belíssima festa de inauguração do estádio, todos trabalharam em rede, parabenizou a
Prefeita Vera, que está com muito gás, isso é muito importante para o Município. Falou
que não viu nada de importante na Senadora Rose de Freitas, achou prepotente e sem
educação, não aprova o tipo de politicagem que ela faz, gostaria de ver as emendas de
R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões) de reais como Vereador mencionou, porque é
politicagem barata e os Ministérios com seus Projetos para ser enviados aos Municípios,
Guaçuí é competente, apresenta seus Projetos. Falou que não confia no Governo Federal,
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que faz jogada suja e se vende. Falou que a Rose de Freitas ficou cinco anos como
Deputada Federal e não fez nenhum Projeto relevante para o Estado, a não ser ficar nas
portas dos Ministérios cobrando recursos, é grato porque Guaçuí precisa, mas não poderia
deixar de falar as verdades. Falou que nacionalmente as politicagens é uma vergonha, não
pode aceitar, o Presidente deveria está na cadeia por comprar políticos com dinheiro que é
do povo, está governando o País, sem ter sido eleito pelo povo. APARTEADO Com a
palavra o Vereador Valmir Santiago deixou claro que citou o valor de R$900.000,00
(novecentos mil) reais para reforma e R$399.000,00 (trezentos e noventa e nove mil) para
aquisição de um raio-x, através de recursos, talvez os demais Vereadores possa ter outros
conhecimentos. Retornando o Vereador Angelo Moreira da Silva agradeceu e falou que
só gostaria de deixar claro que recursos são diferentes de emendas e que é contra a
prepotência, basta entrar nos sites dos Ministérios para analisarem os recursos que estão
disponíveis, apresentar projetos bem elaborados, infelizmente todos sabem que a
politicagem em Brasília é muito grande. Finalizou agradecendo. Retornando a palavra o
Presidente Paulo Henrique Couzi Rosa franqueou a palavra ao Vereador Marcos José
Rodrigues. Com a palavra o Vereador Marcos José Rodrigues cumprimentou e desejou
boa noite a todos. Parabenizou a Secretária de Obras e todos os funcionários que mesmo
com o período de chuvas estão realizando a limpeza do Município. Parabenizou e
agradeceu toda equipe da Secretaria de Agricultura que, na medida do possível, está
mantendo as estradas rurais, pediu aos ouvintes da zona rural um pouco de paciência.
Agradeceu e parabenizou a Secretaria de Cultura, Turismo Esportes, lembrou que o
Secretário recebeu muitas críticas, mas precisam tentar resgatar o que presenciaram no
último domingo no estádio. APARTEADO Com a palavra o Vereador Valmir Santiago
parabenizou o Senhor Francisco que abriu uma borracharia e será mais um empreendedor
no Município. APARTEADO Com a palavra o Vereador Wanderley de Moraes Faria
frisou que o evento foi amistoso e agradável, o estádio estava lotado, não poderia deixar de
agradecer o vice Presidente do Flamengo, os jogadores e todos que estiveram envolvidos, e
citar que tudo aconteceu devido ao empenho do Patrick, falou que o Vice Presidente do
Flamengo saiu com o compromisso de fazer a peneira em Guaçuí, assim como o Vasco.
Agradeceu a Prefeita, a Senadora Rose, Deputado Favato, falou que o futebol renasce em
Guaçuí. Retornando o Vereador Marcos José Rodrigues falou que realmente o trabalho
do Patrick foi muito importante, toda equipe da Secretaria está de parabéns. Informou que
uma comissão de futebol está sendo formada para cuidar dos interesses, estará zelando
pelo patrimônio e pelos times que estiverem jogando, juntamente com o vigia do
Executivo. Agradeceu todos os Guaçuienses que estiveram presentes e a senadora Rose de
Freitas pela colaboração. Falou da importância dos eventos que também movimenta o
comércio de Guaçuí, citou que não tem conhecimento de como está à concessão da
cantina, mas deve zelar pelo patrimônio. APARTEADO Com a palavra o Vereador
Angelo Moreira da Silva parabenizou o Patrick pela organização do evento e todos que se
empenharam, mas citou que quando falam em futebol em Guaçuí não podem esquecer o
Maicon, que já ajudou o Município a conquistar muitos títulos e ama Guaçuí e o Esporte,
precisam unir forças para valoriza-los, sem vaidades. APARTEADO Com a palavra o
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Vereador José Luiz Pirovani falou da importância da criação do Conselho Municipal de
Esportes, que deve ser aprovado pela Câmara e com a participação dos desportistas da
cidade. Retornando o Vereador Marcos José Rodrigues falou que quando se referiu à
comissão deverá ser mista e apartidária, direcionada somente ao futebol de Guaçuí, já o
conselho, tem que ser votado. APARTEADO Com a palavra o Vereador Paulo Henrique
Couzi Rosa falou que o Secretário e Superintendente trabalharam incansavelmente para
tentar realizar campeonatos, já que no ano que findou o Município passou por muitas
dificuldades financeiras. Em relação à escolinha do Flamengo se preocupa, já que é caro e
pobre não pode participar, o que precisam fazer é valorizar a escolinha municipal. Falou
que o estádio não pode ficar fechado, precisa ser emprestado e existir os campeonatos,
pactua com a ideia da comissão e que aqueles que usarem, precisa assinar um termo de
responsabilidade. Informou que o bar do estádio ainda não foi licitado e durante o evento
quem utilizou foi à própria superintendência. Retornando o Vereador Marcos José
Rodrigues concordou com o Vereador e falou que precisam de igualdade, é favorável que
valorizem a escolinha municipal. Parabenizou a Polícia Ambiental pelos trinta anos do
Batalhão e parabenizou o Capitão Roberto Martins, pela medalha de Honra ao Mérito.
Parabenizou a Secretaria de Meio Ambiente pela revitalização dos canteiros, podas das
árvores, ações que ajudam na Segurança Pública. Parabenizou o Secretário de Educação,
pelo trabalho desenvolvido, informou que em breve a Guarda Mirim estará atuando, com
trabalho social, visando resgatar os jovens, com hierarquia e disciplina. Parabenizou o
Elias, empresário do Jornal Folha do Caparaó e todos os envolvidos, que novamente estará
realizando o Festival de Inverno em Guaçuí. Parabenizou todos os ouvintes e pediu que
continuassem acompanhando as reuniões. Finalizou agradecendo. Retornando a palavra o
Presidente Paulo Henrique Couzi Rosa franqueou a palavra ao Vereador Wullisses
Augusto Moreira Fermiano. Com a palavra o Vereador Wullisses Augusto Moreira
Fermiano cumprimentou e desejou boa noite a todos. Parabenizou todos envolvidos na
reinauguração do estádio municipal, mesmo com todas as dificuldades o Superintendente
está sempre correndo atrás. Parabenizou o Patrick pela organização do belíssimo jogo que
aconteceu durante a reinauguração. APARTEADO Com a palavra o Vereador Wanderley
de Moraes Faria informou que a escolinha irá permanecer, o que será feito são testes,
como forma de garimpar a garotada e oferecer oportunidade, para todas as classes. Citou
que o Doutor Hernane quer organizar o novembro azul em Guaçuí e muitas coisas poderão
acontecer decorrentes da reinauguração do estádio, não pode deixar de parabenizar o
Patrick. Retornando o Vereador Wullisses Augusto Moreira Fermiano falou que o
Superintende de Esportes tem o apoio dos Vereadores, frisou que o estádio de Guaçuí é um
dos melhores do sul do Estado. APARTEADO Com a palavra o Vereador Paulo
Henrique Couzi Rosa garantiu que o Estádio de Guaçuí perde somente para o Conilon, de
Jaguaré. Frisou que as peneiras existem para garimpar jogadores, mas escolinha do
Flamengo é particular, já existiu em Guaçuí, falou que o Patrick também tem o mérito e é
o verdadeiro representante da nação rubro negra no Município. Falou que precisam
valorizar a escolinha Municipal, Guaçuí tem um treinador, com título da Copa A
Gazetinha e vários outros. Retornando o Vereador Wullisses Augusto Moreira Fermiano
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falou que conhece o Maicon e realmente é um lutador pelo esporte do Município.
Parabenizou as Secretarias de Obras, SAAE e Agricultura pelos trabalhos, todos sabem
dos problemas que são ocasionados decorrentes das chuvas, os Vereadores e Secretário são
muito cobrados, esteve na Secretaria cobrando algumas demandas, que estão sendo
atendidas na medida do possível. solicitou ofício ao Executivo pedindo para que pudesse
realizar melhorias no banheiro público do distrito de São Tiago. Solicitou ofício pedindo o
alargamento e aterro da Rua Gregório Trigo Gil, lembrou já fez uma indicação para o
calçamento e precisam urgentemente de limpeza. Falou que na Rua Alcides Moreira
Lobato faltam aproximadamente duzentos metros de calçamento, na última chuva, houve
um deslizamento de barranco, a Secretaria de Agricultura realizou a limpeza, mas não
retirou as terras, solicitou ofício ao Executivo para que providenciasse a limpeza e
alargamento da Rua, facilitando também o acesso do carro de coleta de lixo. Falou que na
Rua Sebastião Simões muitos blocos de calçamento estão soltos, solicitou ofício ao
Executivo pedindo melhorias no calçamento da referida Rua. Falou da importância dos
eventos que acontecem no Município e que Guaçuí é destaque na Região do Caparaó e, em
breve, também será destaque no Estado, falou que os Vereadores estão sempre à
disposição para ajudar. Finalizou agradecendo. Retornando a palavra o Presidente Paulo
Henrique Couzi Rosa franqueou a palavra ao Vereador José Luiz Pirovani. Com a
palavra o Vereador José Luiz Pirovani cumprimentou e desejou boa noite a todos.
Convidou todos para a reunião Solene em comemoração ao Dia Internacional das
Mulheres, que acontecerá na próxima quinta-feira, apenas onze estarão representando, mas
muitas se destacam, parabenizou todas as mulheres. Falou da importância da
reinauguração do estádio municipal e da felicidade dos desportistas, lembrou que no final
de 2013 fez uma indicação solicitando a reforma, juntamente com o Vereador Paulo
Henrique, parabenizou a Prefeita pela coragem de realizar a reforma, sabe da necessidade
de algumas adequações, mas não podem tirar o mérito da reforma. APARTEADO Com a
palavra o Vereador Angelo Moreira da Silva parabenizou o Vereador pelas falas e todos
os Vereadores, porque foram muito cobrados, citou que o atraso aconteceu por parte do
Governo Federal, mas os Vereadores estavam cobrando. Retornando o Vereador José Luiz
Pirovani lembrou que todos os Projetos do Executivo passam pela Câmara. Falou que fez
a solicitação de uma indicação para a reforma do Ginásio de Esportes, citou que o ano é
propício, muitos recursos poderão chegar, já que é ano político. Falou que somente na
última semana descobriu que trabalhava em uma rodovia, solicitou ofício ao DER, já que
existe uma empresa responsável pela recuperação dessa rodovia 185 e, segundo eles,
começam em frente a Casa Brasil, solicitou que providenciassem a manutenção da rodovia
na altura da Rua José Moraes Moulin, porque é de extrema necessidade. Solicitou ofício
parabenizando a Secretaria de Obras pelo trabalho realizado no bueiro localizado na
Avenida Sancler Lopes Campos, como também a reforma da ponte próxima a intérminas.
Falou que solicitou uma extensão de rede de esgoto no bairro Balança de
aproximadamente cento e cinquenta metros. Falou que o final da Rua Bento Gomes de
Aguiar está com muitas poças de água, pediu que a Secretaria de Obras e SAAE realizasse
um trabalho de recuperação, porque os danos aumentaram quando colocaram uma rede de
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água, pediu que a Secretaria também notificasse o dono do terreno que fica aterrando seu
lote, está gerando muitos transtornos para os moradores. Parabenizou todas as Secretarias
pelo trabalho durante a reforma do campo de futebol, mas não podem deixar de falar dos
Superintendentes que antecederam Tiago Crise e o Cícero. Retornando a palavra o
Presidente Paulo Henrique Couzi Rosa franqueou a palavra ao Vereador José Augusto
Alves de Paula. Com a palavra o Vereador José Augusto Alves de Paula cumprimentou e
desejou boa noite a todos. Falou que fazer quadra é jogar dinheiro fora, pediu que o
Superintendente pudesse trabalhar com as crianças nos bairros, para que o local não vire
ponto de usuários de drogas, mencionou como o esporte acontecia no passado e a
quantidade de equipes que existiam na zona rural, frisou a importância do esporte. Falou
que a escola de sua comunidade está sem merendeira e há mais de um mês que está
funcionando somente meio expediente. APARTEADO Com a palavra o Vereador Paulo
Henrique Couzi Rosa informou que foi publicado o resultado final do Processo Seletivo
da Educação e já estão contratando, acredita que em breve a escola estará com a
merendeira. Retornando o Vereador José Augusto Alves de Paula falou que a escola tem
a demanda precisa ser atendida o mais breve possível, citou que a escola tem um campo,
mas não é bem cuidado, também já solicitou um parquinho porque é importante para as
crianças, falou que a escola tem muitos alunos e merece atenção, falou que as escolas da
zona rural deveriam ser mais fortes e os alunos matriculados nas escolas mais próximas de
sua casa. Falou que esteve com o Secretário de Agricultura e apresentou uma demanda,
porque tem uma manilha entupida após a saibreira e, quando chove muito, fica quase
impossível trafegar, o mesmo problema acontece próximo à casa do José, falou que
deveria ter um funcionário responsável por mapear os locais que possuem rede de
manilhas. Falou que oito Projetos já foram vetados, acredita que haverá outro, mas a causa
é jurídica. Falou da importância da união entre os Vereadores e lembrou que todas as
legislaturas têm suas contribuições. Finalizou agradecendo. Retornando a palavra o
Presidente Paulo Henrique Couzi Rosa franqueou a palavra ao Vereador Wanderley de
Moraes Faria. Com a palavra o Vereador Wanderley de Moraes Faria cumprimentou e
desejou boa noite a todos. Agradeceu todas as pessoas envolvidas na reinauguração do
estádio municipal e ao Vice Presidente do Flamengo por manifestar o interesse de fazer
uma peneira do clube em Guaçuí e ao Doutor Hernane pela manifestação de vontade de
querer fazer o novembro azul, falou que tudo aconteceu de forma amistosa, mas precisam
pensar na segurança, estacionamentos e, principalmente, promover o futebol, externou sua
gratidão e os méritos ao Patrick pela organização do evento. APARTEADO Com a
palavra o Vereador Wullisses Augusto Moreira Fermiano citou atletas do Município que
se destacaram pelo talento e levaram o nome do Município para outras localidades.
Retornando o Vereador Wanderley de Moraes Faria falou que o evento foi um sucesso.
Concordou com o Vereador Paulinho porque realmente precisam colocar o estádio para
funcionar, com campeonatos e eventos, promovendo também a manutenção. Agradeceu
todos os patrocinadores, organizadores e envolvidos no evento. Falou que as chuvas geram
muitos estragos e as pessoas cobram muito, mas frisou que Vereador não tem o poder
executar e, às vezes, sequer o executivo consegue atender todas as demandas, citou que a
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invasão do bairro São José alaga há anos, foi cobrado, conversou com a Prefeita e obteve a
informação que o Projeto será elaborado, citou que o Bairro Horto Florestal também sofre
com os alagamentos, a Prefeita é ciente e solidária e os moradores precisam de bom senso,
porque não conseguem promover as melhorias quando está chovendo, falou dos problemas
das estradas rurais com o excesso e chuva, precisam ter um pouco de paciência.
APARTEADO Com a palavra o Vereador Valmir Santiago lembrou que há anos Guaçuí
não recebia a quantidade de chuvas como vem ocorrendo, geram transtornos, mas também
poderá ajudar a reestabelecer o clima. Retornando o Vereador Wanderley de Moraes
Faria falou que estará fazendo uma indicação para que o Executivo coloque casquilhos em
todos os pontos críticos, mas a Prefeita está com a intenção de fazer outro serviço, similar
ao asfalto, precisam esperar os períodos chuvosos. APARTEADO Com a palavra o
Vereador José Augusto Alves de Paula falou que as dificuldades existem, o Município é
muito grande, mas no morro da miçanga e no morro do Santo Antônio fizeram um bom
trabalho, falou que precisam trabalhar todos unidos, cobrando para zona rural e zona
urbana. Retornando o Vereador Wanderley de Moraes Faria falou da importância do
produtor rural. APARTEADO Com a palavra o Vereador Wullisses Augusto Moreira
Fermiano falou que recebe as demanda e tem pedido paciência aos produtores, lembrou
que os produtores rurais são muito importantes para o Brasil e foram os responsáveis pelo
aumento do PIB. Retornando o Vereador Wanderley de Moraes Faria falou que o Estado
precisa apoiar os produtores. Finalizou agradecendo. Retornando a palavra o Presidente
Paulo Henrique Couzi Rosa franqueou a palavra ao Vereador Laudelino Alves Graciano
Neto. Com a palavra o Vereador Laudelino Alves Graciano Neto cumprimentou e
desejou boa noite a todos. Parabenizou o Executivo pelo empenho e pela entrega da
maravilhosa obra do estádio municipal, como também a Secretaria de Cultura Turismo e
Esportes e a Secretaria de Planejamento, falou das dificuldades, visto que é uma obra com
recurso federal. Agradeceu a Senadora Rose de Freitas que destinou o recurso. Informou
com muita alegria que o processo para reforma do Abelha 1 e 2 já está aberto, o
planilhamento já foi feito, parabenizou o Engenheiro e o Superintendente de Obras,
acredita que até abril estará sendo realizada a ordem de serviço, no valor de R$ 553.000,00
(quinhentos e cinquenta e três mil) reais, com recursos próprios, graças ao esforço,
inteligência e maestria da Prefeita, que conseguiu através de recursos de royalties, frisou
que vários Vereadores já cobraram em Tribuna a referida obra, e estava transmitindo a
notícia com muita alegria. Falou que a obra já deveria está pronta, mas lembrou que a
empresa responsável anteriormente recebeu R$190.000,00 (cento e noventa mil) reais a
mais e não cumpriu com seu dever, o Executivo fez seu papel e notificou a empresa para
que pagasse o resíduo existente. APARTEADO Com a palavra o Vereador Valmir
Santiago falou que o retorno da referida obra será de grande valia, porém, existe um
equívoco, porque o dinheiro da obra foi devolvido pela Empresa, existe um contrato
assinado pela Prefeita, pelo Procurador Geral do Município, representante da empresa e o
Advogado, porque existiu um acordo para devolução de R$196.000,00 (cento e noventa e
seis mil) reais, dividido em doze parcelas e, se fez um acordo, o valor do recurso seria
suficiente para o término da obra. Falou que achou fantástica a colocação do Vereador ao
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tentar mostrar a responsabilidade do Executivo, mas não poderia deixar de citar que
durante esse tempo o Executivo não investiu sequer R$1,00 (um real) para que agora não
precisasse gastar mais de R$500.000,00 (quinhentos mil) reais, já que reza no contrato que
o valor devolvido seria suficiente para finalizar a obra. Retornando o Vereador Laudelino
Alves Graciano Neto agradeceu e falou que o Vereador fez uma excelente colocação,
porque a obra era para ter sido concretizada e não foi porque e Empresa foi incompetente
com o Município na gestão anterior da Prefeita, citou que a Empresa não cumpriu com o
acordo em dia, como rezava no contrato, a Procuradoria entrou com ação, já que a
Empresa ainda está com o débito de R$96.000,00 (noventa e seis mil) reais com o
Município, falou que o proprietário da Empresa não utiliza o Sistema Único de Saúde –
SUS, e não teve respeito com a sociedade e com a Saúde de Guaçuí. APARTEADO Com
a palavra o Vereador Valmir Santiago falou que não se referiu se a empresa estava certa
ou errada, apenas citou o que faz parte do contrato. Retornando o Vereador Laudelino
Alves Graciano Neto falou que a Empresa só fez o acordo porque foi via judicial. Falou
que os problemas nos bueiros já existem há mais de quarenta anos, as manilhas são
antigas, o Secretário informou que existe o projeto, mas agora as pessoas querem criticar
somente a Prefeita, tem certeza que o Secretário estará trabalhando até o final do mandato
para tentar trocar e melhorar as redes de manilhas. APARTEADO Com a palavra o
Vereador Wullisses Augusto Moreira Fermiano falou que o Município vem sofrendo
com o alto volume de chuvas e citou que com o crescimento os problemas também
chegam, falou que a Prefeita prometeu que estará tentando melhorias com recursos
próprios e estará cobrando. Retornando o Vereador Laudelino Alves Graciano Neto
lembrou que o Bairro Horto Florestal também necessita de melhorias na rede de manilha.
Informou que a ordem de compra para a reforma dos aparelhos da academia da Praça
Saudável já está em andamento; se tudo ocorrer certo a Rede Cuidar estará funcionando
em abril e que o primeiro abate do Frigorífico poderá ocorrer ainda no mês de março, são
notícias boas que estava feliz em compartilhar. Finalizou agradecendo. Retornando a
palavra o Senhor Presidente Paulo Henrique Couzi Rosa sem formalidades, passou a
Presidência ao Vice- Presidente Marcos José Rodrigues. Com a palavra o Vice- Presidente
Marcos José Rodrigues franqueou a palavra ao Vereador Paulo Henrique Couzi Rosa.
Com a palavra o Vereador Paulo Henrique Couzi Rosa falou que fez uma indicação para
que o campinho próximo ao CAIC pudesse ser utilizado pelo Projeto em Defesa da Vida,
do Bairro São Miguel, para a implantação de uma horta. Falou que esteve no Bairro Horto
Florestal com o funcionário Cléber, que estará resolvendo o problema, mas precisa que o
proprietário de um terreno autorize a passagem da rede de manilhas. Solicitou ofício
parabenizando a equipe do Jacó que vem trabalhando incansavelmente para solucionar os
problemas ocasionados devido ao grande volume de chuvas. APARTEADO Com a
palavra o Vereador Angelo Moreira da Silva parabenizou o Jacó pelo trabalho, mas falou
que os Guaçuienses também precisam ter consciência e colaborar com a limpeza do
Município. Retornando o Vereador Paulo Henrique Couzi Rosa falou que esteve no
Bairro Balança, constatou a demanda para melhoria da rede de manilhas e parabenizou o
Vereador José Luiz que também já fez a cobrança, a comunidade precisa. Solicitou ofício
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ao Secretário de Saúde pedindo informação se Guaçuí tem o aparelho de mamografia e
ultrassonografia e onde está, frisou que não estava criticando o trabalho do Secretário de
Saúde, apenas apresentando a demanda na qual é cobrado pela população, falou que o
atendimento do Pronto Socorro é um dos melhores, oferece serviços de tomografia e raio-x
imediatamente, além de oferecer alimentação aos pacientes. APARTEADO Com a
palavra o Vereador Laudelino Alves Graciano Neto falou que no Bairro Horto Florestal
realmente precisa das manilhas e pediu o empenho de todos para tentarem um asfalto para
localidade. APARTEADO Com a palavra o Vereador José Augusto Alves de Paula
informou que sua esposa fez um exame de mamografia na CEDIG, pelo SUS. Retornando
o Vereador Paulo Henrique Couzi Rosa falou que tem conhecimento, mas a informação
que deseja é se o aparelho é do Município ou da CEDIG, sabe que as mamografias estão
sendo realizadas, mas a ultrassom não, e a demanda está grande. APARTEADO Com a
palavra o Vereador Wanderley de Moraes Faria falou que existe o mamógrafo e o
aparelho de ultrassom, chegou a ser utilizado na unidade de saúde da mulher, agora não
sabe onde está, solicitou assinar o ofício. Falou que concorda com as falas do Vereador em
relação ao Pronto Socorro, mas precisam parar com a cultura de ser usado como
ambulatório, e o Pronto Socorro e PSFs precisam do sistema MV. Retornando o Vereador
Paulo Henrique Couzi Rosa falou que entende as falas do Vereador, mas se o Pronto
Socorro deixar de atender como citado, quem sofrerá com as criticas serão os Vereadores.
APARTEADO Com a palavra o Vereador Valmir Santiago falou que realmente precisam
das informações pertinentes ao trabalho de mamografia e ultrassonografia. Retornando o
Vereador Paulo Henrique Couzi Rosa falou que tem certeza que será ouvido pelo
Secretário e frisou que a Saúde da Mulher precisa funcionar em um ponto estratégico.
APARTEADO Com a palavra o Vereador Wanderley de Moraes Faria falou que não
estavam criticando, mas lembrou que, por várias vezes mencionaram em Tribuna que o
Programa Saúde da Mulher precisaria de um ponto, sugeriu que enviassem um ofício ao
Secretário de Saúde pedindo o retorno do Programa. Retornando o Vereador Paulo
Henrique Couzi Rosa falou que o Município está comprando os exames através do
consórcio, mas não está atendendo as demandas. Parabenizou todos envolvidos na
reinauguração do estádio municipal e frisou a importância dos patrocinadores que muito
ajudam o esporte de Guaçuí. Solicitou oficio ao Executivo pedindo que organizasse um
campeonato municipal e que convidasse os times da zona rural, podem contar com o apoio
de todos os Vereadores. APARTEADO Com a palavra o Vereador Valmir Santiago falou
que o Programa Saúde da Mulher precisa voltar a funcionar. Retornando o Vereador Paulo
Henrique Couzi Rosa falou da luta das mulheres portadores de câncer e a importância do
Programa Saúde da Mulher no tratamento, precisa lutar por tudo que for bom para a saúde
em Guaçuí, saúde é direito de todos. Finalizou agradecendo. Retornando a palavra o VicePresidente Marcos José Rodrigues sem formalidades, retornou a Presidência ao Vereador
Paulo Henrique Couzi Rosa. Com a palavra o Presidente Paulo Henrique Couzi Rosa
falou que a Prefeita não estava presente para sua defesa, mas solicitou ao Líder do
Executivo, Vereador Laudinho (Laudelino), que procedesse a leitura da correspondência
enviada pela Prefeita. Após a leitura, o Presidente passou para ORDEM DO DIA: em
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votação única, solicitou do Primeiro Secretário que procedesse a leitura do PARECER
PRÉVIO TC-046/2017 – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUAÇUÍ – EXERCÍCIO 2014 – RESPONSÁVEL – VERA
LÚCIA COSTA – PARECER PELA APROVAÇÃO COM RESSALVA. Após a
leitura o Presidente colocou o Projeto em discussão. Franqueou a palavra aos Vereadores.
Com a palavra o Vereador Valmir Santiago falou que o Tribunal de Contas opinou pela
aprovação, com ressalvas, após manifestações do Ministério Público pela rejeição, em
razão de irregularidades constatadas, mas após a defesa do Executivo, o Ministério Público
manifestou-se pela aprovação com ressalvas, além de impor determinações, como se pode
observar na documentação, a determinação das ressalvas estava imposta em dois itens,
umas pela inconsistência do valor do superávit financeiro e outra pela inconsistência do
valor relativo real líquido, que são resultados de inconsistências contábeis, que determinou
que fossem realizadas alterações, priorizando a utilização de sistemas informatizados para
o controle da execução orçamentária, mencionou algumas determinações. Perguntou como
estava o portal da transparência? Falou que mesmo que tenha sido retirado da lista de
irregularidades apontadas no parecer prévio, o item que trata da ausência de medidas legais
para implementação do plano de autorização de déficit técnico, atuarial do regime técnico
de previdência social lhe causa preocupação, porque pelo que tudo indica o Ministério
Público constatou um déficit em 2014 e, pelo que parece, o Executivo apresentou
documentos que tomaria as medidas necessárias, falou que o tema é complexo, mas
precisam pensar no futuro dos funcionários do Município, precisam estar informados de
como se encontra a situação atuarial do Fundo de Aposentadoria e Pensão - FAPS, falou
sobre sua importância e como é realizado. Deixou clara a responsabilidade dos
Vereadores, mencionou que o Tribunal de contas emitiu um parecer favorável a aprovação,
porém com ressalvas e quer mostrar a responsabilidade da Casa, junto ao funcionalismo
público, frisou que votará favorável, seguindo o parecer técnico. APARTEADO Com a
palavra o Vereador Wanderley de Moraes Faria falou que as ressalvas são de baixo
potencial ofensivo, que não causou prejuízo ao erário, ou ainda, indicativo de fraude,
simulação, ou ainda, prejuízos a terceiros, não se constituindo em fraude de natureza grave
que possa contaminar a integralidade da prestação de contas. Falou que votará com o
parecer técnico, não gosta da palavra ressalva, mas dá a oportunidade ao Executivo, citou
que em governos anteriores, havia muitas “costuras e remendos”, falou que não é fácil
colocar tudo em sistema contábil rapidamente e, a seu ver, as ressalvas oferece a
oportunidade de o Executivo organizar a casa. APARTEADO Com a palavra o Vereador
Angelo Moreira da Silva parabenizou o Vereador por sua posição, maturidade e
personalidade. Falou que as contas não apresentam prejuízo ao Município, simplesmente
foi erro do sistema, sabe das dificuldades de ser gestor. Falou que a oposição do Vereador
Valmir é sadia e está sempre buscando o melhor para o Município. Retornando o Vereador
Valmir Santiago falou que a ressalva não deixa de ser um alerta e precisam dar atenção.
Finalizou agradecendo. Retornando a palavra o Presidente Paulo Henrique Couzi Rosa
franqueou a palavra ao Vereador Laudelino Alves Graciano Neto. Com a palavra o
Vereador Laudelino Alves Graciano Neto parabenizou o Vereador Valmir pelo caráter,
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por fazer o seu dever enquanto Vereador e não se deixar levar por questões pessoais.
Frisou que ressalvas existem em todos os lugares e serve para chamar atenção para que
determinados fatos não ocorram novamente, falou que em 2013 existia uma empresa que
prestava serviço contábil para o Executivo e fazia a transmissão, na época, um sistema
antigo, aquém do que hoje é utilizado, falou que o erro foi descoberto posteriormente pelo
Executivo e devem estar atentos às normativas, falou que o documento também sugere que
a Prefeita observasse integralmente as normas brasileiras de contabilidades. Falou que
pode ter acontecido um erro humano ou inadimplência da empresa que prestava o serviço,
houve uma inconformidade, no relatório cita a questão do FAPS e lembrou que a
contabilidade é unificada e foram enviadas separadamente, foi onde aconteceu a
incoerência de dados, mas que foram acertadas, falou que a defesa da Prefeita foi muito
clara, como é citado no parecer. Falou que o fato se tratou de uma infração contábil, nada
que onerou os cofres públicos, falou que é uma situação que se renova constantemente e o
sistema contábil e tesouraria estão atentos para que o erro não volte acontecer. Falou que o
memorial no qual procedeu a leitura foi muito claro ao citar que o erro não causou danos.
Falou que a responsabilidade de legislar é muito grande, as coisas acontecem a todo o
momento, citou que a Chefe do Executivo está trabalhando muito bem, o que deveria está
sendo feito há anos atrás. APARTEADO Com a palavra o Vereador Valmir Santiago
deixou claro que não poderia ser contrário a um parecer emitido por um técnico que
possuem conhecimento, seu voto será seguindo o parecer. Retornando o Vereador
Laudelino Alves Graciano Neto falou que o Vereador Valmir deu uma lição de caráter
pessoal e não podem ir ao contrário ao Tribunal de Contas, que é pela aprovação.
APARTEADO Com a palavra o Vereador Valmir Santiago falou que estará com as
cópias das contas disponíveis para qualquer pessoa que tiver algum tipo de dúvida.
Retornando o Vereador Laudelino Alves Graciano Neto falou que o Executivo não pode
deixar dívidas de um exercício para o outro, as contas precisam estar equilibradas, mas a
empresa que prestava o serviço não fazia a liquidez do ativo e passivo, então eram
adquiridos restos a pagar, que ficou para o ano seguinte, o que não poderia, citou que esses
erros aconteceram em 2012 e 2013, mas foram descobertos, parabenizou os Contadores do
Município pelo excelente trabalho. Finalizou agradecendo. Retornando a palavra o
Presidente Paulo Henrique Couzi Rosa franqueou a palavra ao Vereador Wanderley de
Moraes Faria. Com a palavra o Vereador Wanderley de Moraes Faria falou que não fez
críticas ao mencionar as ressalvas, até mesmo porque as contas são referentes a 2014,
frisou que não gosta da palavra ressalva, mas é pessoal. Falou que estudou o parecer e
ninguém falou o quanto a Prefeita investiu em Educação e Saúde, valores a mais do que se
determina, mencionou os números. Falou que a média para o teto na saúde é de 15%, entre
os Municípios varia de 15% a 18%, Guaçuí investiu 22,31%, falou que estará com as
contas para explicar para qualquer um e votará de acordo com o Parecer Técnico, não irá
se atrelar as ressalvas. APARTEADO Com a palavra o Vereador Valmir Santiago deixou
claro que quando citou um item das ressalvas, foi relacionado ao cálculo atuarial que tem
como objetivo levar em consideração o tempo de vida dos contribuintes e seus
dependentes, em relação ao futuro. Retornando o Vereador Wanderley de Moraes Faria
12

concordou e ressaltou que em 2017 cobrou em Tribuna em relação ao concurso público,
para Câmara e Executivo, no momento, foi aparteando pelo Vereador Wullisses que
mencionou a situação do FAPS. Falou que a ressalva em relação ao FAPS é de extrema
importância, o concurso público ajudará a manter o FAPS e o que a Prefeita precisa é
continuar o que está fazendo, cuidar das contas. Falou que a Vera sequer era Prefeita
quando surgiu à história do prejuízo do FAPS, precisam ter memória política. Falou que
mencionou o que a Prefeita fez a mais e precisam dar mérito a quem tem mérito. Finalizou
agradecendo. Retornando a palavra o Presidente Paulo Henrique Couzi Rosa franqueou a
palavra ao Vereador Marcos José Rodrigues. Com a palavra o Vereador Marcos José
Rodrigues falou que votará favorável ao parecer prévio. Em relação à ressalva, questionou
quanto tempo à empresa ficou com a grave infração e o porquê não foi detectado antes.
Falou que concorda com o Vereador Valmir, porque não cabe aos Vereadores fazer o
julgamento de uma coisa que o próprio Tribunal é favorável pela aprovação, com ressalva,
mas caberá aos Vereadores tomar o cuidado e fiscalizar as empresas que prestam serviços
inadequados e que colocam em risco o Legislativo e o Executivo e, posteriormente, não é
responsabilizada. Falou que foi emitido um alerta para que fosse cumprido o que manda a
lei orçamentária, mas votará de acordo com o parecer do Tribunal e precisam fiscalizar.
Retornando a palavra o Presidente Paulo Henrique Couzi Rosa franqueou a palavra ao
Vereador José Carlos Pereira Leal. Com a palavra o Vereador José Carlos Pereira Leal
falou que conhece a honestidade da Prefeita e votará pela aprovação, de acordo com o
Parecer do Tribunal de Contas. Retornando a palavra o Presidente Paulo Henrique Couzi
Rosa franqueou a palavra ao Vereador Wullisses Augusto Moreira Fermiano. Com a
palavra o Vereador Wullisses Augusto Moreira Fermiano parabenizou os Vereadores
que lhe antecedeu, o Vereador Wanderley detalhou as áreas onde os recursos foram bem
aplicados, falou que o Executivo e os Vereadores da Legislatura anterior também fazem
parte da aprovação, o parecer do Tribunal de Contas demonstra que o Executivo vem
trabalhando com seriedade na aplicação dos recursos públicos. Falou que assim que o
Executivo percebeu que a Empresa não estava evoluindo de acordo com o Tribunal de
Contas, tomou as medidas cabíveis. Parabenizou o Executivo pelo Parecer pela aprovação
e todos os Vereadores da legislatura anterior, falou que vota favorável. Retornando a
palavra o Presidente Paulo Henrique Couzi Rosa franqueou a palavra ao Vereador José
Augusto Alves de Paula. Com a palavra o Vereador José Augusto Alves de Paula
lembrou que as contas do Ex Prefeito Luciano Machado foram rejeitadas, de acordo com o
parecer do Tribunal de Contas, falou que o Plenário é soberano e fica pensando que
alguma avaliação deveria acabar, a do Tribunal ou dos Vereadores, falou que se a maioria
do Plenário fosse oposição, como na legislatura 2009-2012, as contas da Prefeita seria
rejeitada, mesmo com o Parecer favorável, porque no plenário a questão é política.
APARTEADO Com a palavra o Vereador Valmir Santiago falou que o Vereador está um
pouco equivocado por dizer que a questão é política, porque enxerga a prestação de contas
como uma questão técnica e existe um parecer técnico, falou que estará votando de acordo
com o parecer e, caso contrário, não teria dúvidas que seu voto seria contrário. Retornando
o Vereador José Augusto Alves de Paula citou que a Casa já votou nas contas de ex
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Prefeito após 16 (dezesseis) anos, esperando o momento oportuno para ser aprovada, foi
por esse motivo que mencionou que também existem as questões políticas. APARTEADO
Com a palavra o Vereador Laudelino Alves Graciano Neto falou que entendeu as falas
do Vereador, porque também é uma questão de administração, já que administrar sem
erros é muito difícil, falou que estarão votando numa questão técnica e legal, de acordo
com um parecer que foi favorável pela aprovação. Retornando o Vereador José Augusto
Alves de Paula finalizou agradecendo. Retornando a palavra o Presidente Paulo
Henrique Couzi Rosa franqueou a palavra ao Líder da Prefeita. Com a palavra o
Vereador Laudelino Alves Graciano Neto parabenizou e agradeceu todos os Vereadores
pelas manifestações. Retornando a palavra o Presidente Paulo Henrique Couzi Rosa
franqueou a palavra ao Vereador Valmir Santiago como Líder de seu partido. Com a
palavra o Vereador Valmir Santiago falou que os debates são importantes e engrandece a
Casa, principalmente, no dia de hoje, por se tratar da aprovação da prestação de contas da
Prefeita no exercício de 2014. Finalizou agradecendo. Retornando a palavra o Presidente
Paulo Henrique Couzi Rosa franqueou a palavra ao Vereador José Luiz Pirovani. Com a
palavra o Vereador José Luiz Pirovani falou que já participou de outras votações, já votou
pela aprovação e rejeição das contas, mas na atual prestação de contas o que mais lhe
chamou atenção foi o valor aplicado na saúde e educação, pois são áreas de cargo chefe de
uma Administração. Falou que em nenhum parecer o Tribunal de Contas deixará de
mencionar as ressalvas, falou que haverá novas contas, mas a Prefeita está preocupada no
bem estar da população, deve trabalhar com esse direcionamento. Finalizou agradecendo.
Retornando a palavra o Presidente Paulo Henrique Couzi Rosa colocou o PARECER
PRÉVIO TC-046/2017 em votação, informou que a votação seria nominal, rejeitando ou
aprovando o parecer. Convidou a votar os seguintes Vereadores: Angelo Moreira da Silva:
Aprovou o parecer; José Augusto Alves de Paula: Aprovou o parecer; José Carlos Pereira
Leal: Aprovou o parecer; José Luiz Pirovani: Aprovou o parecer; Laudelino Alves
Graciano Neto: Aprovou o parecer; Marcos José Rodrigues: Aprovou o parecer; Mirian
Soroldoni Carvalho: Aprovou o parecer; Valmir Santiago: Aprovou o parecer; Wanderley
de Moraes Faria: Aprovou o parecer; Wullisses Augusto Moreira da Silva: Aprovou o
parecer e Paulo Henrique Couzi Rosa: Aprovou o parecer. Continuando, o Senhor
Presidente informou que o PARECER PRÉVIO TC-046/2017 – PRESTAÇÃO DE
CONTAS ANUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ – EXERCÍCIO
2014 – RESPONSÁVEL – VERA LÚCIA COSTA – PARECER PELA
APROVAÇÃO COM RESSALVA, foi aprovado por unanimidade. Continuando, em
segunda votação, solicitou do Primeiro Secretário que procedesse a leitura do Projeto de
Lei do Legislativo Nº019/2017 – Altera o artigo 1º da Lei Municipal nº 3.887/2012.
Autoria do Vereador José Augusto Alves de Paula. Após a leitura o Presidente colocou
o Projeto em discussão. Franqueou a palavra ao autor do Projeto. Franqueou a palavra ao
Relator da Comissão de Justiça. Franqueou a palavra aos demais Vereadores.
Continuando, colocou o Projeto em votação, falou que os Vereadores que fossem
favoráveis à aprovação deveriam permanecer sentados e os que fossem contrários
deveriam ficar de pé. Continuando, falou que Projeto de Lei do Legislativo Nº019/2017
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foi aprovado por unanimidade. Continuando, solicitou do Primeiro Secretário que
procedesse a leitura das Indicações e Autores. INDICAÇÃO Nº014/2018 – Solicita ao
Poder Executivo Municipal, que viabilize a reforma da Praça da Rua do Norte. Autoria do
Vereador Angelo Moreira da Silva. INDICAÇÃO Nº015/2018 – Solicita ao Poder
Executivo Municipal, que providencie a melhoria na iluminação pública da Rua Leda
Souza Campos localizada no Bairro Tancredo Neves. Autoria do Vereador Angelo
Moreira da Silva; INDICAÇÃO Nº017/2018 – Solicita ao Poder Executivo Municipal,
que seja criado o Bolsa Atleta, beneficiando os atletas que se destaquem em alguma
modalidade esportiva do Município. Autoria do Vereador Paulo Henrique Couzi Rosa;
INDICAÇÃO Nº018/2018 – Solicita ao Poder Executivo Municipal, que viabilize a
confecção e colocação de um letreiro na Praça João Acacinho, com a frase: Eu Amo
Guaçuí. Autoria do Vereador Wullisses Augusto Moreira Fermiano e INDICAÇÃO
Nº018/2018 – Solicita ao Poder Executivo Municipal, que providencie a construção de um
quebra molas na Avenida Sérgio Ricardo Januário Couzzi, localizada no Horto Florestal,
após a casa do Warley, última casa da Caixa Econômica. Autoria do Vereador
Wanderley de Moraes Faria. Retornando o Senhor Presidente Paulo Henrique Couzi
Rosa nada mais havendo, encerrou a Reunião e desejou boa noite a todos.

PAULO HENRIQUE COUZI ROSA

WANDERLEY DE MORAES FARIA

- Presidente da CMG -

- 1º. Secretário -

Assinatura dos Vereadores presentes para a discussão da Ata.

Angelo Moreira da Silva _____________________________________________

José Augusto Alves de Paula _________________________________________

José Carlos Pereira Leal _____________________________________________

José Luiz Pirovani __________________________________________________

Laudelino Alves Graciano Neto _______________________________________

Mirian Soroldoni Carvalho ___________________________________________
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Marcos José Rodrigues ______________________________________________

Valmir Santiago ___________________________________________________

Wullisses Augusto Moreira Fermiano __________________________________
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