8ª. Sessão – Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Guaçuí, Estado do
Espírito Santo. Aos (19.03.2018) dezenove de março de dois mil e dezoito, realizou-se
a oitava 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 47 da Bíblia Sagrada, feita pela colaboradora Sabrina. Continuando o Senhor
Presidente Paulo Henrique Couzi Rosa convidou o Servidor Robson para fazer a leitura
do EXPEDIENTE: Requerimento – Tribuna Livre do Senhor Júlio Maria Heitor;
Requerimento – Tribuna Livre do Presidente do Rotary Club Guaçuí; Câmara
Municipal de Guaçuí – INDICAÇÃO Nº034/2018; Câmara Municipal de Guaçuí –
INDICAÇÃO Nº035/2018; Câmara Municipal de Guaçuí – INDICAÇÃO Nº036/2018;
Câmara Municipal de Guaçuí – INDICAÇÃO Nº037/2018; Câmara Municipal de
Guaçuí – Projeto de Lei do Legislativo Nº006/2018; Prefeitura Municipal de Guaçuí –
Projeto de Lei Complementar Nº001/2018; Prefeitura Municipal de Guaçuí – Veto
Nº003/2018; Prefeitura Municipal de Guaçuí – Veto Nº004/2018 e Prefeitura
Municipal de Guaçuí – OFÍCIO/PGM/Nº010/2018/PMG. 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 Executivo que lhe deu carta branca para tentar
movimentar e trazer o primeiro campeonato de parapente para o Município que será muito
importante para fomentar o comércio da região, como Vereadores devem cobrar do essa
parceria, não esperar somente da Associação Comercial. APARTEADO Com a palavra o
Vereador Valmir Santiago falou que vale a pena brigar e acreditar por melhorias no
turismo, pois atraí recursos novos para o Município. APARTEADO Com a palavra o
Vereador Wullisses Augusto Moreira Fermiano falou que a indicação do Vereador para
o estudo e implementação de um polo industrial no Munícipio é muito importante, citou
que fez uma indicação cobrando do Executivo que disponha meios para capacitar as
pessoas a preencherem seus currículos e orientar como se comportar diante de entrevistas
para empregos, pois pôde perceber que muitas possuem dificuldades, o CRAS poderá esta
promovendo cursos e palestras. Retornando o Vereador Angelo Moreira da Silva
agradeceu e falou que precisam somar forças, porque não é somente a Prefeitura que é o
polo gerador de emprego. Falou que todos os Vereadores vêm cobrando por melhorias na
saúde, citou que foi publicada no Jornal A Gazeta uma pesquisa mostrando a insatisfação
dos capixabas, a saúde estadual precisa de melhorias, a Municipal trabalha muito bem, a
Santa Casa trabalha com administração exemplar, falou que apoio o Governo de Paulo
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Hartung, valoriza seu trabalho, mas não pode deixar de cobrar as falhas que acontece na
saúde estadual, falou que se não fosse à boa administração hoje o Estado estaria falido.
Lembrou que o Governador é filho de Guaçuí e estará trazendo para o Município o Centro
de Saúde, mas foi eleito pelo povo e não deixará de cumprir o seu papel, que é cobrar.
Falou que o Estado está muito bem e se não estivesse com as contas em dia não
conseguiria investir como vem investindo. APARTEADO Com a palavra o Vereador
Valmir Santiago falou da crise que os Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio
Grande do Sul atravessam, não é a toa que o Governador Paulo Hartung está sendo
elogiado a nível nacional, devem parabenizar. Retornando o Vereador Angelo Moreira da
Silva falou que vem cobrando melhorias na saúde, mas não pode deixar de falar que o
Paulo Hartung fez e faz muito pelo Espírito Santo. APARTEADO Com a palavra o
Vereador José Carlos Pereira Leal falou que o Governador não tem dinheiro para
melhorar os salários dos Professores e Policiais, mas tem dinheiro para gastar com
publicidade, somente em 2017 gastou-se R$130.000.000,00 (cento e trinta milhões) de
reais. Retornando o Vereador Angelo Moreira da Silva falou que entende a raiva do
Vereador, mas é demagogia política porque o Vereador apoia o Da Vitória, com razão,
porque teve méritos em São Pedro de Rates. Falou que nunca fez política com nada de
ninguém, apenas com seu discurso, falou que o Vereador que lhe aparteou tem razão, mas
existem Governos anteriores ao Paulo Hartung que gastou muito mais com publicidade.
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. Frisou que a cidade precisa de
melhorias na iluminação, citou que o monumento do Cristo Redentor também está
apagado, falta responsabilidade da administração. APARTEADO Com a palavra o
Vereador Wullisses Augusto Moreira Fermiano falou que haverá a via sacra ao Cristo
Redentor, também cobrou melhorias na iluminação. APARTEADO Com a palavra o
Vereador Paulo Henrique Couzi Rosa informou que o serviço de iluminação no Cristo
Redentor será realizado na próxima quinta-feira. Retornando o Vereador Valmir Santiago
falou que a iluminação é importante o ano todo, assim como a revitalização, já que é um
dos pontos turísticos mais importantes do Caparaó. Falou da preocupação com a falta de
iluminação na Beira Rio, citou que o ribeirão do Bairro Vale do Sol precisa de limpeza,
assim como a poda das árvores, o Executivo precisa oferecer condições para a Secretaria
responsável trabalhar. APARTEADO Com a palavra o Vereador Angelo Moreira da
Silva falou que a população também precisa ter consciência e ajudar a manter a cidade
limpa, citou serviços que basta ligar para a Secretaria para receber atendimento.
Retornando o Vereador Valmir Santiago falou que a iluminação pública e a limpeza da
cidade é direito dos cidadãos que pagam seus impostos, o Executivo precisa colocar a
fiscalização para funcionar para punir aqueles que praticam atos de vandalismo, o cidadão
tem os direitos, mas também deveres. Solicitou ofício ao Executivo pedindo os
adiantamentos realizados em todas as Secretarias no ano de 2017 e dos últimos três meses
de 2018. Lembrou que em 2017 houve a falta de orçamento, mas agora precisam dar
condições para os Secretários trabalharem, porque estará cobrando o que é reivindicação
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da população. Falou que próximo ao posto cantão ao Bairro Manoel Monteiro Torres os
acostamentos estão tomados por matos, o Município precisa oferecer melhores condições
para as pessoas trafegarem, mesmo sabendo que pode ser obrigação do Estado. Falou do
problema de um aluno com necessidade especial, que fez sua matrícula na Escola Antônio
Carneiro Ribeiro, mas até o momento não está estudando, o aluno tem o direito de estudar,
solicitou que todos assinassem um ofício para a Superintendência Estadual para cobrarem
o que está acontecendo. APARTEADO Com a palavra o Vereador Laudelino Alves
Graciano Neto esclareceu que existe o contrato com uma empresa para manutenção na
iluminação do Município, mas o aditivo para a compra de materiais está sendo realizado,
em relação aos matos no asfalto, informou que existe uma empresa que presta serviço do
trecho de Dores do Rio Preto até Alegre, devem cobrar a limpeza da empresa, mas pelo
que presenciou, a limpeza começou com apenas dois funcionários, a Prefeitura tem
recursos e mão de obra escassa, o Estado precisa cumprir o seu papel, assim como o
Município. Retornando o Vereador Valmir Santiago falou que entende a defesa do
Vereador, já que é líder do Executivo, mas se acontecer algum acidente, os Vereadores que
serão cobrados, devem tentar ajudar os munícipes. 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. Falou que segundo uma pesquisa, os furtos nas
residências reduziram em 90%, parabenizou os serviços das polícias, que realizaram várias
apreensões, tentando fazer com que a paz volte a reinar, citou que a força tática realizou a
apreensão de drogas, armas de fogo e alguns objetos furtados, em um sítio próximo a São
Romão e que o trabalho em conjunto das polícias deteve três infratores de Cachoeiro de
Itapemirim, que estavam cometendo delitos em Guaçuí. Falou que os militares estão
trabalhando, mesmo sem a conversa, não deixam de desempenhar suas funções, mas
infelizmente o Estado não é presente para ouvir as classes menos favorecidas. Falou que o
sistema de informação é burlado e leva ao cidadão a acreditar em coisas que não existem,
falta um pouco de seriedade do Estado, citou que os salários estão em dia sim, mas graças
também a competência dos Governos anteriores, falou que administrar não é números de
pesquisas, tem que ter prioridade e talento para apresentar a verdade ao povo, falou que
fica feliz de ver que o Estado ainda está funcionando, mesmo com a política fraca e com
políticos que deixam a desejar, disse que jamais poderá tirar o mérito do Governador Paulo
Hartung, mas lembrou que o Governador deixou de ouvir a comissão de Guaçuí, que foi
buscar ajuda em decorrência da crise na segurança que atingiu o Município, ficaram só nas
promessas. Falou que a greve da polícia não foi correta, mas foi o “pingo d´água” para
mostrar que sem as Polícias, sem os Professores e sem Ação Social o Brasil não anda.
Falou que a falta de policiamento é lamentável, assim como a polícia achar em um sítio a
quantidade de drogas que encontraram. Falou que o Brasil precisa mudar, a começar pela
Casa de Leis. Finalizou agradecendo. Retornando a palavra o Presidente Paulo Henrique
Couzi Rosa franqueou a palavra ao Vereador Marcos José Rodrigues. Com a palavra o
Vereador Wanderley de Moraes Faria cumprimentou e desejou boa noite a todos.
Solicitou ofício a Secretaria de Obras pedindo que coloque corrimão nas duas escadas
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localizadas na Praça da Bandeira, como também no Beco da Contique, que já fez uma
indicação, visto que o calçamento está todo irregular, assim como em outros locais da
cidade. Lembrou quem em 2017 fizeram a solicitação para que o ônibus do Procon
pudesse estar em Guaçuí atendendo a população, informou a todos que o ônibus estará no
Município nos próximos dias 26, 27 e 28 e irá trazer muitos benefícios para região. Falou
que o ônibus do Hemoes estará no Município, é de extrema importância, assim como o
cadastro de medula óssea, mas informou a todos que todo hemocomponente doado segue
para Vitória, lembrou que fez uma indicação para que a Secretaria de Saúde viabilizasse
uma van a cada quinze dias e cadastrasse os possíveis doadores para levar para Cachoeiro
de Itapemirim, mas ainda não conseguiu êxito. Falou que o banco de leite humano de
Cachoeiro de Itapemirim está zerado, solicitou o apoio das mães lactantes, lembrou que
solicitou a Senadora Rose de Freitas um carro específico para realizar a coleta do leite
humano. Falou que o povo do Espírito Santo quer saúde, citou que o paciente que chega ao
Pronto Socorro com demanda de alta complexidade e que dependente do Estado, vai a
óbito, citou exemplos. Lembrou que enviou ofício ao Ministério Público pedindo que
avaliasse o tempo que a remoção demora para buscar o paciente, falou que Cariacica será
contemplada com um novo hospital, com emenda parlamentar da bancada federal,
questionou onde está o hospital regional sul e a remoção descentralizada, questionou até
quando ficarão esperando, falou que é pré candidato a Deputado Estadual e estará
cobrando dos Governadores, porque a saúde não tem resolutividade e ainda existem os
tetos para os tratamentos, tudo precisam judicializar. APARTEADO Com a palavra o
Vereador Angelo Moreira da Silva parabenizou o Vereador pelas falas e lutas, falou que a
região precisa de um Deputado para lutar por melhorias e pelo sonhado hospital para a
região, a população precisa saber valorizar seu voto. APARTEADO Com a palavra o
Vereador Valmir Santiago parabenizou o Vereador pelas falas e frisou que realmente
precisam escolher os representantes que realmente ajudam a região, lembrou da reunião
que participaram na Comissão de Saúde e que até o momento não obtiveram respostas.
Retornando o Vereador Wanderley de Moraes Faria falou que os Vereadores estão na
luta, falou que fez uma denúncia na Comissão de Saúde e a única atitude tomada foi
investigar se a máquina estava parada, mas não investigaram a fila que existe de paciente
oncológicos a espera de tratamento. APARTEADO Com a palavra o Vereador Valmir
Santiago falou que esteve em um evento em Apiacá, achou muito interessante porque
estavam presentes onze Deputados Estaduais, os famosos “fantasmas oportunistas”.
Retornando o Vereador Wanderley de Moraes Faria falou que estará lutando pela saúde
até o último dia de seu mandato, falou do evento que acontecerá da Jornada Sul Capixaba
sobre o acesso ao tratamento de câncer, gostaria da presença de um colega Vereador, citou
que os Vereadores de Guaçuí acabam sendo referencia para todo o Caparaó, porque todos
os problemas de saúde recaem na Santa Casa. 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. Falou que muitos pontos da cidade estão
com matos, mas com o período chuvoso a aplicação do remédio e a manutenção ficam
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atrasadas, falou que o mesmo problema acontece com a iluminação, porque com as fortes
chuvas as lâmpadas vêm queimando mais do que o normal, pediu o entendimento da
população. Falou que é necessário e estará solicitando do Executivo a criação de uma
superintendência de serviços públicos urbanos no Munícipio, vinculada ao meio ambiente.
Parabenizou o Secretário Martins e falou que as Secretarias precisam trabalhar em
conjunto, Meio Ambiente, Turismo e Serviços Urbanos, em conversa, solicitou ao
Secretário Martins que a coleta seletiva fosse realizada duas vezes por dia, pelo menos no
setor do comércio e que façam uma campanha educativa juntamente com a Associação
Comercial, a população precisa ajudar e ter conscientização, porque a cidade está ficando
suja, precisam acolher bem os turistas, com uma cidade limpa. Falou que recebeu
reclamações referentes à merenda escolar, conversou com a Nutricionista responsável e
teve a informação que a chamada pública para o fornecimento de alimentos pela
agricultura familiar já está aberta, como também para alguns itens que foram frustrados na
licitação, não é por falta de recursos, apenas questão burocrática. APARTEADO Com a
palavra o Vereador José Augusto Alves de Paula falou que não faz questão de participar,
citou que os produtos são altamente perecíveis e, com a demora, muitos produtores perdem
seus produtos, isso prejudica a agricultura familiar, a questão precisa ser reanalisada.
Retornando o Vereador Laudelino Alves Graciano Neto falou que foi realizado um
mutirão de limpeza no Bairro do Hospital e seguirá para os demais bairros.
APARTEADO Com a palavra o Vereador Valmir Santiago falou que o trecho do Posto
Cantão até o Bairro Manoel Monteiro Torres é perímetro urbano. Retornando o Vereador
Laudelino Alves Graciano Neto falou que a responsabilidade pela limpeza é de uma
empresa contratada pelo Governo do Estado, a BR é federal, a responsabilidade é do
Governo do Estado, através do DNIT. APARTEADO Com a palavra o Vereador Angelo
Moreira da Silva falou que ouviu que administração não são números e dados e que se o
cidadão paga seus impostos poderá jogar lixos nos locais impróprios, pediu que as
Secretarias competentes pudessem criar campanhas educativas, porque está faltando
educação e incentivo, precisam criar leis punitivas, porque assim alcançarão resultados.
Falou que todos sabem da dificuldade do Executivo com a falta de mão de obra, precisam
unir forças. Retornando o Vereador Laudelino Alves Graciano Neto falou que realmente
existe a necessidade de uma campanha educativa, precisam evoluir e crescer, oferecendo
melhor condição de vida aos munícipes e turistas. APARTEADO Com a palavra o
Vereador Valmir Santiago falou que em momento algum citou que os cidadãos que
pagam impostos têm o direito de jogar lixo no rio. Retornando o Vereador Laudelino
Alves Graciano Neto falou que se aproxima o período de campanha eleitoral estadual,
muitos políticos aparecerão, e os Vereadores na posição de representante do povo devem
tem muita cautela. Falou que foi eleito para ser efetivo para a sociedade e apresentar
soluções, frisou que a população não acompanha as reuniões para ouvir os Vereadores
falar mal ou bem de Governo Estadual, todos sabem que em todo lugar existem os bons e
os mals políticos, e tudo depende do ponto de vista de cada um, precisam respeitar as
opiniões. Falou que já fez uma emenda voluntária e foi cadastrada, através do Deputado
Marcus Vicente, solicitando a iluminação do Monumento do Cristo Redentor. Finalizou
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agradecendo. Retornando a palavra o Presidente Paulo Henrique Couzi Rosa solicitou do
Primeiro Secretário que procedesse a leitura do pedido de Tribuna Livre feito pelo Senhor
Luciano Manoel Machado. Continuando, o Senhor Presidente solicitou que o Vereador
José Carlos Pereira Leal e a Vereadora Mirian Soroldoni Carvalho recepcionassem o
Senhor Luciano. Dando prosseguimento, deu boas vinda ao Senhor Luciano, informou que
de acordo com o Regimento Interno da Casa, teria o tempo de 10 (dez) minutos para expor
os motivos de sua presença e, ao final de sua exposição, o Vereador que desejar poderá
fazer alguns questionamentos. Continuando, franqueou a palavra ao Senhor Luciano
Manoel Machado. Com a palavra o Senhor Luciano Manoel Machado discursou sobre a
Política de desenvolvimento socioeconômico de Guaçuí e Região, abordando os mais
diversos temas e informou a todos que estaria lançando sua pré candidatura a Deputado
Estadual. Agradeceu a oportunidade dada pelos Vereadores e finalizou desejando boa noite
a todos. Após sua explanação, os seguintes Vereadores fizeram questionamentos:
Wullisses Augusto Moreira Fermiano, Wanderley de Moraes Faria, José Luiz
Pirovani, José Augusto Alves de Paula, Angelo Moreira da Silva, José Carlos Pereira
Leal, Valmir Santiago, Mirian Soroldoni Carvalho, Laudelino Alves Graciano Neto e
Paulo Henrique Couzi Rosa. Retornando a palavra o Senhor Presidente Paulo Henrique
Couzi Rosa passou para ORDEM DO DIA: em primeira votação, solicitou do Primeiro
Secretário que procedesse a leitura do Projeto de Lei Complementar Nº001/2018 – Cria
o Fundo Municipal de Educação Infantil – FMEI e dá outras providências. Autoria do
Executivo Municipal. Após a leitura o Presidente colocou o Projeto em discussão.
Franqueou a palavra ao Líder da Prefeita. Franqueou a palavra ao Relator da Comissão de
Justiça. Franqueou a palavra ao Relator da Comissão de Finanças. 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 Complementar
Nº001/2018 foi aprovado por unanimidade. Continuando, solicitou do Primeiro Secretário
que procedesse a leitura das Indicações e Autores. INDICAÇÃO Nº027/2018 – Solicita ao
Poder Executivo Municipal, que viabilize a troca das manilhas da Rua Rui Barbosa
localizada no Bairro Santa Cruz. Autoria do Vereador Wullisses Augusto Moreira
Fermiano. INDICAÇÃO Nº028/2018 – Solicita ao Poder Executivo Municipal, que
viabilize a conclusão do calçamento na Rua Alcides Moreira Lobato, localizada no Bairro
Antônio Francisco Moreira. Autoria do Vereador Wullisses Augusto Moreira
Fermiano. INDICAÇÃO Nº029/2018 – Solicita ao Poder Executivo Municipal, que
viabilize o empréstimo do terreno ao lado do Campo Society, localizado no Bairro São
Miguel, para a formação de uma horta comunitária. Autoria do Vereador Paulo
Henrique Couzi Rosa. INDICAÇÃO Nº030/2018 – Solicita ao Poder Executivo
Municipal, que viabilize a substituição do calçamento no Bairro Balança. Autoria do
Vereador Paulo Henrique Couzi Rosa. INDICAÇÃO Nº031/2018 – Solicita ao Poder
Executivo Municipal, que seja realizada a reforma geral do Ginásio de Esportes Zilton
Vicente Vasconcelos. Autoria do Vereador José Luiz Pirovani. INDICAÇÃO
Nº032/2018 – Solicita ao Poder Executivo Municipal, que fomente a geração de emprego,
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promovendo campanhas promocionais para potencializar nosso comércio local. Autoria
do Vereador Angelo Moreira da Silva e INDICAÇÃO Nº033/2018 – Solicita ao Poder
Executivo Municipal, que fomente a geração de emprego, promovendo um estudo para
viabilizar a instalação de um Polo Empresarial Municipal, em Guaçuí. Autoria do
Vereador Angelo Moreira da Silva. Retornando o Senhor Presidente Paulo Henrique
Couzi Rosa nada mais havendo encerrou a Reunião Ordinária.

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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