7ª. Sessão – Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Guaçuí, Estado do
Espírito Santo. Aos (12.03.2018) doze de março de dois mil e dezoito, realizou-se a
sétima 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 134 da Bíblia Sagrada, feita pela colaboradora Sabrina. Continuando o
Senhor Presidente Paulo Henrique Couzi Rosa colocou em discussão a ata que foi
distribuída no dia 05 de março, a saber: 4ª Ata da Reunião Ordinária do Dia 26/02/2018,
como não houve restrição, a mesma foi aprovada. Continuando, convidou o Servidor
Robson para fazer a leitura do EXPEDIENTE: Prefeitura Municipal de Guaçuí –
OFÍCIO/PGM/Nº009/2018/PMG; Ministério da Educação – Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação – Comunicado Nº CM009214/2018; Ministério da
Educação – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – Comunicado Nº
CM003639/2018; CONVITE – Solenidade de Destaque Operacional dos 3º e 4º
Trimestre e 2º Semestre 2017 da Polícia Militar; CONVITE – 1º Encontro PROS Região
Sul 2018; Câmara Municipal de Guaçuí – INDICAÇÃO Nº027/2018; Câmara
Municipal de Guaçuí – INDICAÇÃO Nº028/2018; Câmara Municipal de Guaçuí –
INDICAÇÃO Nº029/2018; Câmara Municipal de Guaçuí – INDICAÇÃO Nº030/2018;
Câmara Municipal de Guaçuí – INDICAÇÃO Nº031/2018; Câmara Municipal de
Guaçuí – INDICAÇÃO Nº032/2018 e Câmara Municipal de Guaçuí – INDICAÇÃO
Nº033/2018. 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 Angelo Moreira da Silva. Com a palavra o
Vereador Angelo Moreira da Silva cumprimentou e desejou boa noite a todos.
Agradeceu ao Denis, Administrador da Santa Casa, por sempre ser parceiro dos
Vereadores. Falou que a saúde em Guaçuí tem defeito, mas é exemplo para todo Estado.
Falou que é Paulo Hartung, porque se não fosse ele com sua gestão séria as coisas
poderiam esta pior, mas não pode deixar de falar porque é lamentável algumas coisas que
vê acontecendo na saúde do Espírito Santo, estará enviando um ofício ao Estado, pediu o
apoio de todos os Vereadores e Prefeita, porque não consegue ver uma mãe há três anos
esperando por uma cirurgia, está na justiça há dois anos e é lamentável porque a
Secretaria de Saúde do Estado está protelando, como representante do povo não pode
ficar calado. APARTEADO Com a palavra o Vereador Valmir Santiago falou que está
ao lado do Governador Paulo Hartung não significa que não devem reconhecer os erros
que vem ocorrendo na saúde, sempre que existir a demanda, devem lutar e denunciar,
porque talvez até o Governador pode não está ciente. Retornando o Vereador Angelo
Moreira da Silva falou que muita das vezes fica desmotivado porque não consegue
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alcançar os objetivos, mas devem continuar lutando e cobrando. Falou que estará lutando
de forma diferente, já entrou em contato com o Jornal Século Diário e Folha do Caparaó
para publicar uma matéria cobrando da Secretaria de Estado da Saúde o porquê protelar a
necessidade de saúde de uma pessoa que precisa fazer a cirurgia. APARTEADO Com a
palavra o Vereador Wullisses Augusto Moreira Fermiano falou que já precisou de
ajuda e o caminho foi entrar na Justiça, o Estado realmente está pecando, colocou-se a
disposição na luta. APARTEADO Com a palavra o Vereador Wanderley de Moraes
Faria falou que existe a Constituição que garante o direito a Saúde, o que muita das
vezes não acontece, lembrou que já mencionou sobre o teto que o Estado vem
estabelecendo e a saúde primária, secundária e terciária não consegue funcionar, porque o
Estado não cumpre seu papel e quem paga é o paciente, é desumado, precisam
judicializar. Falou que precisam descentralizar a saúde do Estado e oferecer maior
atenção aos casos complexos, está na luta e colocou-se a disposição para assinar o ofício.
Retornando o Vereador Angelo Moreira da Silva falou que está lutando na justiça há
dois anos e a Secretaria de Estado da Saúde não resolve. Agradeceu ao Secretário Dil
pela atenção e esclarecimentos. Parabenizou o Diretor do SAAE por resolver o problema
na mina Meireles. Falou que estará apresentando indicações que visa melhorias na
geração de emprego e rendas, já que o Município não tem condições de atender toda
demanda, pediu que o Executivo pudesse fazer o estudo para analisar viabilidade, citou o
Campeonato de parapente que estará trazendo turistas para gastar no Município e a
criação do parque industrial, o Município precisa ter coragem, precisam também criar
espaço para empresar de fora, porque todos sabem que Guaçuí é um polo de negócios,
mas precisam fiscalizar se estão emitindo notas fiscais. Falou da importância de fomentar
o comércio, esquecendo a Associação Comercial, porque enquanto o Município ficar a
mercê da Associação não conseguirá gerar mais emprego porque falta diálogo, são
herdeiros e não sabe o que é produzir, cabe aos Vereadores trabalhar e ter ideias para
tentar gerar empregos. Finalizou agradecendo. Retornando a palavra o Presidente Paulo
Henrique Couzi Rosa franqueou a palavra ao Vereador Valmir Santiago. Com a palavra
o Vereador Valmir Santiago cumprimentou e desejou boa noite a todos. Falou que os
moradores do Bairro Vale do Sol estão cobrando algumas medidas, como a poda e corte
de algumas árvores, sabe da dificuldade da Secretaria de Meio Ambiente, mas falou que é
de extrema importância. Falou que os moradores do Bairro Manoel Monteiro Torres
estão solicitando reparos no portão do campo de futebol, obra simples, solicitou a
manutenção. Falou que o Cristo Redentor de Guaçuí precisa de melhorias, é o mais
importante ponto turístico do Caparaó, fez um breve histórico de sua criação, obra
genuinamente Guaçuiense, construído pelo artista Antônio Francisco Moreira.
APARTEADO Com a palavra o Vereador Angelo Moreira da Silva lembrou que o
saudoso Antônio Francisco Moreira também realizou belas obras em outros Municípios,
grande artista que marcou história. Retornando o Vereador Valmir Santiago falou que
estará fazendo uma indicação para que a rede municipal pudesse incluir na grade
curricular das escolas a disciplina de história do município com a distribuição de livros
de escritores Guaçuienses. APARTEADO Com a palavra o Vereador Angelo Moreira
da Silva falou que será muito importante para que a memória não seja perdida, essa é a
luta. Retornando o Vereador Valmir Santiago falou que a manutenção do Cristo
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Redentor é de extrema importância para o turismo do Município, citou melhorias
sanitárias, na iluminação, elaboração de uma cerca em volta do monumento, podas e
corte de árvores. APARTEADO Com a palavra o Vereador José Augusto Alves de
Paula falou que em 2009 visitou o monumento e verificou que haviam vários pontos
trincados, na época, fez uma indicação para que providenciassem melhorias, falou que
teve a informação de que o monumento possuía uma inclinação e, devido ao seu
tamanho, é uma preocupação, já que pode causar danos. APARTEADO Com a palavra o
Vereador Paulo Henrique Couzi Rosa reforçou o pedido do Vereador em relação ao
portão do campo, informou que o portão já foi soldado três vezes, as pessoas quebram de
covardia, precisam da conscientização da população. Informou que o monumento Cristo
Redentor precisa de melhorias na iluminação e o eletricista Luciano comunicou que será
realizada no prazo de quinze dias. Falou que já fez uma indicação para que o Município
construísse um quiosque próximo ao Cristo Redentor, pediu que o Executivo analisasse
com carinho, poderia está realizando uma licitação para a concessão de uso, o vencedor
ficaria responsável por zelar pelo patrimônio público. Retornando o Vereador Valmir
Santiago falou que não pode deixar de apresentar as reivindicações da população. Falou
de sua preocupação com a falta de vagas no cemitério municipal e, muito em breve, os
cemitérios de São Tiago e São Pedro de Rates também ficarão sem vagas, falou que é de
extrema importância que o Executivo construa um novo cemitério, devem cobrar juntos,
falou da necessidade de manutenções no cemitério de São Pedro de Rates.
APARTEADO Com a palavra o Vereador José Luiz Pirovani pediu que o Vereador
enviasse um ofício ao Executivo solicitando informações de como está o processo de
desapropriação do terreno para construção do novo cemitério, pediu para assinar,
lembrou que já solicitaram melhorias no cemitério de São Pedro de Rates no mandato
anterior e no mandato atual. APARTEADO Com a palavra o Vereador Angelo Moreira
da Silva falou das dificuldades de conseguir licenças ambientais para construção de um
novo cemitério na cidade, lembrou que existe o cemitério dos Italianos, da Fazenda do
Castelo, que está perdido, basta voltar a funcionar, poderiam desapropriar os terrenos ao
redor, resolveria o problema, lembrou que já fez a indicação. Retornando o Vereador
Valmir Santiago concordou que existe a exigência do distanciamento, mas citou que
hoje existem novas modalidades de cemitérios, como os verticais, concorda que
realmente precisam procurar um terreno e ter persistência. Agradeceu ao Senador Ricardo
Ferraço por sempre está atendo as necessidades do Município, contribuindo com
melhorias na saúde, Guaçuí sempre atendendo o Caparaó, informou que chegaram novos
aparelhos para cirurgias de urgência e emergência. Agradeceu ao assessor da Senadora
Rose de Freitas que entrou em contanto solicitando as especificações do aparelho de
cirurgias de catarata e estará providenciando as informações, porque o serviço é de
extrema necessidade para região do Caparaó. 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. Informou aos moradores do Bairro Horto
Florestal que já providenciou um ofício solicitando a limpeza para o bairro. Falou que
esteve no Distrito de São Miguel do Caparaó e os moradores solicitaram que as rondas
policiais foram intensificadas, assim como nos Distritos de São Pedro de Rates e São
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Tiago, solicitou ofício ao Comandante da 2ª CIA pedindo a intensificação das rodas.
Parabenizou o Fabrício que organizou uma carreata em prol da pré-candidatura do Jair
Bolsonaro, um ato de democracia. Falou que juntamente com os moradores da Rua
Sebastião Simões realizaram um mutirão para limpeza da praça e da mina. Parabenizou a
Secretaria de Agricultura que está trabalhando com dificuldades devido ao período
chuvoso, mas tem feito um belíssimo trabalho. Parabenizou o Secretário Martins por
responder o motivo pelo qual algumas podas de árvores não poderão ser realizadas.
APARTEADO Com a palavra o Vereador José Luiz Pirovani solicitou assinar o ofício
de agradecimento ao Secretário Martins, lembrou que solicitou a retirada de árvores na
Rua Nossa Senhora Perpetuo Socorro e Avelino Capra, o Secretário informou que já está
ciente e, na medida do possível, serão retiradas. Retornando o Vereador Marcos José
Rodrigues citou que enviou um ofício a Secretaria de Obras solicitando o rompimento do
meio fio próximo ao Paulo Angu, o serviço foi realizado, mas solicitou ofício a Secretaria
de Obras para que realizasse a limpeza do bueiro, pois está represando água.
APARTEADO Com a palavra o Vereador Valmir Santiago falou que recebeu um ofício
do Secretário Martins informando que qualquer árvore que esteja próximo à rede elétrica,
deve-se acionar a empresa Escelsa. Retornando o Vereador Marcos José Rodrigues
falou dos panfletos do Governo do Estado que estão rodando por ser ano político, são
gastos absurdos, frisou que é muito desperdício de dinheiro público, falou que o Brasil
precisa de mudanças e o poder está nas mãos do povo, através do voto, a educação, saúde
e segurança pública precisam de muito mais. Finalizou agradecendo. Retornando a
palavra o Senhor Presidente franqueou a palavra ao Vereador José Carlos Pereira Leal.
Com a palavra o Vereador José Carlos Pereira Leal cumprimentou e desejou boa noite
a todos. Informou a todos que as obras no cemitério de São Pedro de Rates serão
iniciadas em breve. Falou da forte chuva que aconteceu no distrito na última semana o
que fez com que as obras atrasassem. APARTEADO Com a palavra o Vereador Valmir
Santiago agradeceu o Vereador pelas informações, mas falou que não pode deixar de
repassar o que recebe de demanda da população, precisam estar atentos aos problemas e
torna-los de conhecimento público. Retornando o Vereador José Carlos Pereira Leal
agradeceu todas as Secretarias, Vereadores e Executivo pelo apoio e solidariedade pelo
que o Distrito sofreu com as chuvas. Agradeceu ao Secretário de Obras pela retirada dos
canteiros que estavam atrapalhando a passagem do ônibus, ao Ivan do SAAE que
prontamente enviou uma equipe para sanar os problemas e a Secretária Josilda que esteve
no local. Finalizou desejando boa noite a todos. Retornando a palavra o Senhor
Presidente 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 da importância de um novo cemitério no Município, a população também está
cobrando. Falou das dificuldades de está no meio político e não sabe como conseguirá
pedir votos para os representantes estaduais e federais, citou que todos os problemas que
o Brasil enfrenta acabam respingando nos Vereadores, mesmo sabendo que não possuem
acesso a dinheiro, Vereador apenas faz indicações para obras, não tem o poder de
executar. Falou das dificuldades dos moradores da zona rural com as condições das
estradas, citou que tem localidades que não chega máquinas há mais de um ano. Falou
que o patroleiro teve coragem de patrolar na quarta-feira, mesmo com chuvas, quase
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ficou atolado, não era a hora, mas devem arrumar onde existem os buracos e estará
cobrando, falou que é produtor rural e precisa levantar a bandeira, lembrou que são os
responsáveis por melhorar o PIB do Brasil. APARTEADO Com a palavra o Vereador
Wullisses Augusto Moreira Fermiano parabenizou o Vereador pelas falas, falou que
também recebeu uma demanda na região São José, estará levando para a Secretaria de
Agricultura, precisam fazer parcerias e cobrar, visto que se aproxima o período de
estiagem, frisou que precisam ter bons olhos para o produtor rural porque a produção
agrícola realmente foi responsável pelo aumento do PIB. Retornando o Vereador José
Augusto Alves de Paula falou que não estava criticando, mas precisa cobrar, pediu que
mapeassem os pontos críticos para atender primeiro as regiões que mais necessitam.
Finalizou agradecendo. Retornando a palavra o Senhor Presidente franqueou a palavra ao
Vereador José Luiz Pirovani. Com a palavra o Vereador José Luiz Pirovani
cumprimentou e desejou boa noite a todos. Solicitou a recuperação do calçamento do
final da Rua Perpetuo Socorro, o período chuvoso está causando transtorno aos
moradores e aqueles que por ali trafegam, pediu que a Secretaria de Obra, juntamente
com o SAAE, pudesse analisar a questão com carinho, solicitou ofício, é necessário e está
sendo cobrado. Pediu que a Secretária de Obra pudessem concluir o serviço no
entroncamento das Ruas Sancler Lopes e Custódio Tristão. Falou que a comunidade do
Horto Florestal informou que a estrada próxima à reciclagem está com muita lama, pediu
que a Secretaria de Obras providenciasse melhorias no referido local, com limpeza,
roçagem e retirada de terras. Falou que estará fazendo uma indicação para que o
Executivo providencie o calçamento da rua próxima à academia de saúde e ginásio de
esportes, solicitou a limpeza do referido local. Falou que esteve no loteamento Meireles,
o calçamento está sendo realizado, mas precisam de uma limpeza da Secretaria de Obras
porque a rua está com muitos entulhos e sujeiras deixada pelas pessoas, falou que o
loteamento também precisa de melhorias na iluminação, solicitou oficio a Secretaria de
Obras e ao Eletricista Luciano para que pudesse fazer o levantamento em várias
localidades e para verificar a demanda de troca de lâmpadas, pediu que o Vereador
Marcos assinasse o ofício. APARTEADO Com a palavra o Vereador Valmir Santiago
falou da necessidade de podar a árvore próxima ao radar localizado no elefante branco.
Retornando o Vereador José Luiz Pirovani falou que devem solicitar a Secretaria de
Meio Ambiente e ao DNIT. APARTEADO Com a palavra o Vereador Marcos José
Rodrigues parabenizou o Vereador e falou que assina o ofício, precisam sim de
melhorias na iluminação pública. Retornando o Vereador José Luiz Pirovani citou
várias localidades que realmente necessita de melhorias, tem certeza que o funcionário
Luciano estará trabalhando com carinho. Falou que a Escola CAIC está localizada na
rodovia 185, já solicitou a reforma da Escola, assim como o Vereador Paulinho, precisa
que o Estado estude com carinho a recuperação da referida rodovia, iniciando na oficina
do José Creton até a Escola, o trecho está causando grandes transtornos. APARTEADO
Com a palavra o Vereador Wullisses Augusto Moreira Fermiano lembrou que
receberam um ofício informando que a rodovia inicia-se no semáforo, próximo a Casa
Brasil. Em relação à reforma da Escola, falou que esteve com o Deputado Sandro
Locutor que informou que já fez a indicação para a referida reforma, a pedido do
Executivo e colegas Vereadores, agora cabe ao Governo do Estado dar o andamento à
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indicação. Retornando o Vereador José Luiz Pirovani falou que tem certeza que o
Deputado Sandro Locutor estará lutando, assim como outras reformas que já solicitou.
Finalizou agradecendo. Retornando a palavra o Senhor Presidente 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. Falou que recebeu fotos de uma
moradora relatando os problemas com os caramujos pela cidade, solicitou ofício a
Vigilância Epidemiológica para verificar o ocorrido. APARTEADO Com a palavra o
Vereador Wullisses Augusto Moreira Fermiano falou que na rua onde reside também
aparece os caramujos, já procurou o setor competente, foi orientado, mas o caramujo
prolifera muito e o controle é muito difícil, precisam buscar meios, falou que também
assina o ofício. Retornando o Vereador Wanderley de Moraes Faria falou que estará
solicitando a Senadora Rose de Freitas, junto a um ofício da Santa Casa, que a
ambulância que a Santa Casa será agraciada seja de classe A, com melhores condições.
APARTEADO Com a palavra o Vereador José Augusto Alves de Paula falou que
nunca votou na Senadora Rose de Freitas, mas ela vem ajudando muito o Município,
assim como o Manato e Sandro Locutor, falou que o povo precisa estar atento aqueles
que ajudam a cidade. APARTEADO Com a palavra o Vereador Valmir Santiago falou
que vem lutando por melhorias na saúde de toda região, o Vereador Wanderley também
está sempre empenhado, precisam cobrar e ter memória de quais políticos já ajudaram,
ajudam e aqueles que estarão no Município somente pedindo votos e fazendo promessas.
Retornando o Vereador Wanderley de Moraes Faria falou que foi diante desses fatos
que colocou seu nome como Pré-Candidato a Deputado Estadual. Falou do problema de
uma paciente que sofre acidente vascular cerebral, todos os Vereadores estavam na luta,
existe a questão da remoção, do hospital e da viatura que estão solicitando que é para
atender o Caparaó, todo processo leva muito tempo, o que pode interferir na vida do
paciente, se conseguirem a viatura, o próprio hospital poderá realizar a remoção, citou
que contrato com a empresa de remoção é mais de R$4.000.000,00 (quatro milhões) de
reais, solicitou um ofício ao Estado pedindo que compartilhasse esse contrato com as
filantropias do Caparaó, questionou onde está o hospital regional sul, evitaria todo o
trânsito dos pacientes, que pode diminuir o tempo de vida, estão brincando com a vida
dos pacientes, precisam oferece tratamento igualitário a todos, citou exemplos.
APARTEADO Com a palavra o Vereador Valmir Santiago lembrou que o retorno das
cirurgias de urgência e emergência demostrou a responsabilidade dos Municípios, estão
fazendo o que seria função do Estado, parabenizou os Prefeitos dos Municípios
envolvidos. Retornando o Vereador Wanderley de Moraes Faria pediu a todos os
Vereadores que assinassem um ofício ao Ministério Público pedindo que a Litoral Med
informe a qualidade dos serviços que estão prestando, o tempo de resposta, o acolhimento
dado ao paciente, porque as informações que obteve não são satisfatórias, pediu que a
Câmara também encaminhasse para o Ministério Público o contrato que recebeu da
Secretaria Estadual de Saúde – SESA, para ter ciência do valor e que enviasse um ofício
para a SESA informando que a Litoral Med não está prestando serviço com qualidade,
falou que os problemas estão acontecendo o tempo todo e precisam de uma resposta
imediata, o Sul do Estado precisa de um Hospital, por isso, colocou seu nome a
disposição como pré-canditado, estará trabalhando incansavelmente para uma remoção
6

com qualidade, que compartilhem o recurso do estado com as filantropias, para que o
estado também realize eventos na região do Caparaó, gerando recursos, e que construam
um hospital regional sul na região, descentralizando os serviços, oferecendo mais
qualidade aos pacientes. APARTEADO Com a palavra o Vereador Wullisses Augusto
Moreira Fermiano lembrou que há oito anos também precisou de ajuda de saúde para o
seu pai que sofreu um AVC, agradeceu o Vereador pela ajuda e falou que não sabe o
porquê a referência foi retirada do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim.
Parabenizou o Vereador, colocou-se a disposição e falou que assina o ofício.
APARTEADO Com a palavra o Vereador Angelo Moreira da Silva parabenizou o
Vereador, falou que estão sempre lutando, mas já está envergonhado e realmente falta um
homem da magnitude e competência do Vereador para ser o Deputado da Região,
parabenizou o Vereador pela coragem e falou da importância de Guaçuí ter um
representante. Falou que em período eleitoral infelizmente vira “balcão de negócios”,
mas graças a Deus a Câmara de Guaçuí tem pessoas decentes que não aceita esse tipo de
político e estará cobrando, tem certeza que o Paulo Hartung é um excelente gestor, mas
não podem deixar de cobrar porque a Saúde do Estado está uma vergonha. Falou que o
Caparaó precisa de um representante e o Vereador é competente e capaz. Retornando o
Vereador Wanderley de Moraes Faria falou que Guaçuí acaba sendo responsável por
tudo que acontecer na Saúde do Caparaó, precisam da atuação dos parlamentares e estará
votando em um representante da região. Finalizou agradecendo. Retornando a palavra o
Senhor Presidente 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. Falou que esteve com o Secretário de Agricultura, acompanhou a
retirada de barreiras e alguns trabalhos realizados nas estradas de São Pedro de Rates,
mas a chuva logo voltou, por um lado ajuda os produtores rurais, mas as estradas estão
sendo muito danificadas. Falou que está recebendo muitas reclamações que a cidade está
com muito mato, esteve com o Secretário de Meio Ambiente e obteve a informação que
existe um cronograma para limpeza e aplicação do produto, mas com a chuva o serviço
fica prejudicado, precisam ter paciência, mas os proprietários dos terrenos precisam zelar
pelo seu patrimônio e mantê-los limpos, assim como a Prefeitura, que precisam ser a
primeira a zelar por seus terrenos, solicitou ofício ao Secretário de Obras. Falou que
esteve conversando com o Secretário Martins, estão analisando se existe a possibilidade
de mudar a forma de realização das coletas dos lixos recicláveis, aos sábados pode-se
verificar que muitas pessoas depositam o material após a coleta, a campanha é legal, mas
também precisam da ajuda e conscientização da população e comerciantes, estarão se
reunindo para estudar uma melhor maneira, também estará solicitando que o Secretário
retire as bombonas de algumas ruas, será debate na comissão de obras, visando ajudar na
educação das pessoas referente à coleta de lixo. Solicitou ofício ao Secretário Martins
para que providencie o corte de algumas árvores que estão podres e caindo, gerando
riscos. Solicitou a troca das lâmpadas no escadão da Avenida José Alexandre, Rua João
Spala, aproveitou e sugeriu que o escadão pudesse receber o nome do falecido José
Barbeiro, pediu apoio aos Vereadores. Falou das dificuldades de estar Vereador, os
problemas são sempre os mesmos, mas não podem perdem o encanto e a garra pela
política. APARTEADO Com a palavra o Vereador José Augusto Alves de Paula falou
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que muitas coisas boas estão por vir, citou a inauguração do centro de especialidades
médicas, o funcionamento do frigorífico, entre outras, mas até ser realidade, os
Vereadores levam muitas “chicotadas”, precisam ter sabedoria e força, porque se estão
Vereadores é porque ama Guaçuí e tem objetivos. APARTEADO Com a palavra o
Vereador Valmir Santiago falou que se propuseram a estarem Vereadores e precisam ter
a convicção que sempre irão agradar e desagradar, mas devem sempre brigar por algo
bom para o Município. Retornando o Vereador Laudelino Alves Graciano Neto falou
que devem estar unidos e não podem perder o encanto. Parabenizou o Vereador
Wanderley que se propôs a ser candidato a Deputado. APARTEADO Com a palavra o
Vereador Wanderley de Moraes Faria falou que há dez anos a região não possui um
parlamentar, não tem vaidade, e aceita negociar e apoiar aquele que estiver melhor,
porque o importante é a região ser representada por um parlamentar, lembrou que todos
os problemas de saúde recaem sobre os Vereadores e em Guaçuí, os estado está omisso e
os Municípios que estão pagando a conta, citou que não existe nenhum evento do Estado
no Caparaó, é mais do que digno que Guaçuí tenha pelo menos um pré-candidato a
Deputado Estadual para defender os interesses do Caparaó. APARTEADO Com a
palavra o Vereador Valmir Santiago lembrou que todas as vezes que pedem melhorias
para a Santa Casa de Guaçuí, são treze Municípios do Caparaó que também são
atendidos. Retornando o Vereador Laudelino Alves Graciano Neto falou que
infelizmente já tem compromisso com um representante que vem ajudando o Município e
devem tomar cuidado com aqueles candidatos que aparecerão somente no período
eleitoral. 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 solicitou ofício ao Executivo pedindo que providencie um
bebedouro para o campo bom de bola, próximo ao prédio da terceira idade. Falou que
precisam lutar e cobrar da Secretaria de Esportes a realização de um campeonato de
futebol no Município, é cobrança da população, solicitou ofício e pediu apoio dos
Vereadores. Falou da importância de ocupar a cabeça dos jovens, com Projetos e
incentivos, tentando resgatá-los e evitar que entre na criminalidade. Falou que tem um
sonho de ver projetos nas comunidades da Lagoa, Roberto Mendes e Horto Florestal
similar ao Projeto Sementinha que existe no Manoel Monteiro Torres, é muito importante
e útil para as comunidades. APARTEADO Com a palavra o Vereador Marcos José
Rodrigues falou que em breve o Bairro Horto Florestal estará abrigando o Projeto da
Guarda Mirim, projeto muito importante, de ressocialização. Falou que a Escola Viva é
importante, mas precisa ter cunho legal, com alimentação digna, boa remuneração para
Professores e meios de transportes. Retornando o Vereador Paulo Henrique Couzi Rosa
falou que precisam abraçar os jovens. APARTEADO Com a palavra o Vereador Valmir
Santiago falou da importância da atuação da Secretaria de Assistência Social, que tem
condições de desenvolver trabalhos ligados a essas questões, deve sair da mesmice, a
Secretaria tem pessoas competentes para desenvolver projetos sociais nas comunidades.
Retornando o Vereador Paulo Henrique Couzi Rosa falou da importância da atuação
das Secretarias de Educação, Assistência Social e Esportes, precisam mudar a realidade,
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porque Guaçuí está perdendo muitos jovens para o crime, todos precisam estar unidos.
APARTEADO Com a palavra o Vereador José Augusto Alves de Paula falou que
muitos pais também abandonam os filhos no momento que mais precisam, fez um breve
relato de um caso de um jovem que lhe deixou muito triste, frisou que todos são irmãos,
precisam ajudar uns aos outros. Retornando o Vereador Paulo Henrique Couzi Rosa
pediu que a Prefeita analisasse com carinho a questão de levar Projetos para as
comunidades que mais necessitam, com esportes e assistência social, precisam ajudar os
jovens. Solicitou ofício ao Diretor do SAAE agradecendo porque os moradores do Bairro
Santa Cecília informaram que o problema com a falta de água no bairro foi sanado. Falou
que durante a feira do agricultor aconteceram dois furtos, precisam de policiamento,
solicitou ajuda do Vereador Marcos. APARTEADO Com a palavra o Vereador José
Augusto Alves de Paula falou que a solicitação do Vereador é de grande valia porque os
infratores estão aproveitando o momento de distração das pessoas para realizar os furtos,
além de o local ser de grande movimentação de dinheiro. Retornando o Vereador Paulo
Henrique Couzi Rosa falou que também precisam analisar a questão dos adolescentes
que estão vendendo balas pela cidade. Finalizou agradecendo. Retornando a palavra o
Vice- Presidente Marcos José Rodrigues sem formalidades, retornou a Presidência ao
Vereador Paulo Henrique Couzi Rosa. Com a palavra o Presidente Paulo Henrique
Couzi Rosa passou para ORDEM DO DIA: informou que não havia matérias para
votação. Continuando, solicitou do Primeiro Secretário que procedesse a leitura das
Indicações e Autores. INDICAÇÃO Nº020/2018 – Solicita ao Poder Executivo
Municipal, que providencie o calçamento com bloquetes ou com casquilhos de granito,
nas seguintes localidades: Morro do Cemitério no Distrito de São Pedro de Tiago, Morro
da Miçanga no Córrego da Miçanga, Morro da Matinha em Santo Antônio, Morro do
Cotovelo em São Felipe, Morro da Jaqueira em São Pedro de Rates, Morro da Mazinha
em São Pedro de Rates, Morro da Areia Branca e Morro da Escola no Assentamento Luiz
Taliuly Neto. Autoria do Vereador Wanderley de Moraes Faria. INDICAÇÃO
Nº021/2018 – Solicita ao Poder Executivo Municipal, que viabilizem na nossa cidade o
“Bota Fora” (recolhimento e descarte de entulhos), em local devidamente licenciado pelo
Órgão Ambiental – IEMA – Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos.
Autoria do Vereador Wullisses Augusto Moreira Fermiano. INDICAÇÃO
Nº022/2018 – Solicita ao Poder Executivo Municipal, que viabilize a construção de um
ponto de ônibus na Rua Capitão Valdir Alves Siqueira. Autoria do Vereador Wullisses
Augusto Moreira Fermiano. INDICAÇÃO Nº023/2018 – Solicita ao Poder Executivo
Municipal, que viabilize para que a rede municipal de educação inclua na grade curricular
a disciplina de História Municipal, e que sejam distribuídos livros de autores da terra.
Autoria do Vereador Valmir Santiago. INDICAÇÃO Nº024/2018 – Solicita ao Poder
Executivo Municipal, que viabilize a troca das manilhas da rede coletora de esgoto na
Rua José Ferreira Alves, localizada no Bairro Balança, iniciando próximo ao Salão
Comunitário “José Valério da Silva”, com término no final da rua, em frente à casa da
Senhora Lenir. Autoria do Vereador José Luiz Pirovani. INDICAÇÃO Nº025/2018 –
Solicita ao Poder Executivo Municipal, que fomente a geração de emprego, promovendo
a criação de um campeonato de parapente em nosso Município. Autoria do Vereador
Angelo Moreira da Silva e INDICAÇÃO Nº026/2018 – Solicita ao Poder Executivo
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Municipal, que fomente a geração de emprego, viabilizando a criação do Banco
Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social. Autoria do Vereador Angelo
Moreira da Silva. Retornando o Senhor Presidente Paulo Henrique Couzi Rosa
solicitou que todos ficassem de pé em memória do Senhor Pacheco, Senhora Vilma e
Senhor Araújo. 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 ___________________________________________

Marcos José Rodrigues ______________________________________________

Valmir Santiago ___________________________________________________

Wullisses Augusto Moreira Fermiano __________________________________
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