27ª SESSÃO ORDINÁRIA – 2022
[RUTH ] O SENHOR PRESIDENTE (WENDEL SANT’ANA LIMA) – Vamos dar
início a mais uma sessão ordinária da 19ª Legislatura, 28 de Junho. Por isso, eu convido
os nobres vereadores que estão na casa para tomarem assento em seus respectivos lugares.
São 15h14min, os vereadores estão tomando assento em seus lugares. Neste momento
vou nomear o vereador Max Júnior como secretário ad hoc da mesa para fazer a chamada
dos senhores vereadores para verificação de quórum.
O SENHOR VEREADOR MAXWELL JÚNIOR – Atenção para a chamada.
Procede à chamada dos senhores vereadores para verificação de quórum.
Há quórum, Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE (WENDEL SANT’ANA LIMA) – Havendo quórum
regimental declaro aberto os trabalhos dessa sessão ordinária do dia 28 de Junho.
Havendo o quórum regimental e a sessão declarada aberta pela presidência, solicito que
todo o público presente se coloque de pé, bem como os nobres vereadores e o nobre
vereador Fábio Veterinário para fazer a leitura do texto bíblico.
O SENHOR VEREADOR FÁBIO GERALDO MAIO – Boa tarde a todos! Procede à
leitura de um trecho bíblico.
O SENHOR PRESIDENTE (WENDEL SANT’ANA LIMA) – Pela ordem o nobre
vereador Marcial Souza Almeida, o Dito Xaréu.
O SENHOR VEREADOR MARCIAL SOUZA ALMEIDA – Boa tarde, presidente! Boa
tarde, novos pares! Boa tarde! Julinha, nossa Julinha é a rainha da escola Vovó Maria.
Então, parabéns Camila, parabéns Palmeiras, parabéns a todos. Presidente, a minha vinda
nessa casa, estamos aqui em um momento de alegria. Mas a tristeza também faz parte do
nosso dia-a-dia e hoje venho aqui nessa tribuna fazer um voto de pesar. Meaípe hoje está
de luto, pois na sexta-feira, presidente - inclusive, eu queria nesse comentário - que…
[CLAUDICEIA] ... Pessoas má, Dr. Franz eles usam da infelicidade dos outros para
poder, inclusive fazer uma política que não constrói, uma política de oposição. O
Wanderlei Gonçalves conhecido carinhosamente em Meaipe como Delei, Delei Pescador,
mas aquele pescador que todo mundo amava, passava uns dias no mar e quando chegava
ele fazia tudo o que ele queria porque ele era dono do dinheiro dele. A música já diz: “se
quiser beber eu bebo, se quiser fumar eu fumo, faço tudo que consumo com o suor do
meu emprego”. Então Delei era desse, mas era um cara apaixonado todo mundo amava
aquele menino e Meaipe.
E aproveitando Presidente que aconteceu esse acidente que ele próprio causou caiu ali
em Meaipe, então a oposição já acusou que ele tinha caído do muro de arrimo da praia
porque não tinha guarda corpo, mas se ele caísse no muro de arrimo da praia talvez ele
não estaria morto porque ele cairia na areia. Então as pessoas fazendo uma política
nojenta, professor Luciano, já fizeram isso em rede social. Então isso não existiu, mas eu
queria deixar o meu voto de pesar, o meu carinho imenso a Pedro, Seu Pedro o pai do
Delei. Eu poso falar disso para vocês assim com certeza que Meaipe está de luto, o corpo
de Delei ainda está em Vitória, o sepultamento está previsto para hoje ainda mas fiz
contato agora com familiar o corpo ainda não saiu de Vitoria, devido ao horário de
sepultamento que o vereador Izac já falou sobre isso aqui, são de família humilde e talvez
não tenham condições de fazer o velório dele e o cemitério aqui vai até as 16 horas e nós
precisamos, inclusive prorrogar isso aqui na Casa e Leis. Então deixar o meu voto de
pesar para toda família, para todos familiares, deixar um voto de Pesar para Meaipe
1

porque uma pessoa folclórica, uma pessoa trabalhadeira, um homem maravilhoso que
todos amavam eu tenho certeza que vai deixar saudades inclusive do nosso dia a dia
porque quando a gente for falar de Delei, uma pessoa querida, for falar de uma pessoa
que sempre estava feliz, era aquele cara. Delei que Deus o tenha, não tive oportunidade
de falar isso para você a poucos dias, mas tenho a oportunidade de falar agora que Deus
te receba e que esse amigo aqui vai sentir muita saudade porque não só ele, mas como
todos os familiares, como toda Meaipe o amava. Disso aí vocês podem ter certeza! Então
eu gostaria de pedir um minuto de silencio Presidente em respeito à memória do Delei.
Aproveitando também Presidente, pedir regime de urgência, dispensa de interstício dos
expedientes dos Vereadores das preposições normativas da 27 Sessão de 2022. É
regimental e gostaria que Vossa Excelência levasse conhecimento do plenário.
Projeto de resoluções, indicações e moções que Vossa Excelência levasse para discussão.
Votação em bloco também de todas as matérias da pauta de hoje. Muito obrigado e boa
tarde a todos!
O SENHOR PRESIDENTE (WENDEL SANT’ANA LIMA) – Em discussão a ata da
sessão anterior.
Não havendo interesse em nenhum dos Srs. Vereadores discutirem a ata da sessão
anterior, irei coloca-la em votação.
Em votação a ata da sessão anterior.
Os vereadores que aprovam, permaneçam sentados. (pausa)
Aprovado por todos os presentes.
Nesse momento entraremos no expediente dos Srs. Vereadores. ..[03 ANA ] ... Nesse
momento, entraremos nos expedientes dos senhores vereadores. Solicito a nobre
secretária que faça a leitura dos expedientes normativos de autoria dos senhores
vereadores.
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (VEREADORA KAMILA ROCHA) LÊ – Presidente,
eu gostaria de justificar ausência do vereador Rodrigo Borges. Justificando também
ausência do vereador Denizart. Justificando, também, a ausência da vereadora Rosana
Pinheiro e Sabrina Astori.
O SENHOR PRESIDENTE (VEREADOR WENDEL SANT’ANA LIMA) – A nobre
secretária da mesa está fazendo leitura dos avisos protocolares e, agora, vai ser lido o
Edital de Convocação da Sessão Solene.
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (VEREADORA KAMILA ROCHA) LÊ – Edital de
Convocação da Sessão Solene n.º 002/2022.
Encerrada a leitura os avisos protocolares, eu peço a nobre secretária, vereadora Kamila
Rocha, que faça a leitura dos expedientes normativos dos senhores vereadores.
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (VEREADORA KAMILA ROCHA) LÊ – Projeto de
Lei n.º 103/2022, de autoria do vereador Professor Luciano.
O SENHOR PRESIDENTE (VEREADOR WENDEL SANT’ANA LIMA) – Baixado às
comissões.
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (VEREADORA KAMILA ROCHA) LÊ – Projeto de
Lei n.º 108/2022, de autoria do vereador Zé Preto.
O SENHOR PRESIDENTE (VEREADOR WENDEL SANT’ANA LIMA) – Baixado às
comissões.
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (VEREADORA KAMILA ROCHA) LÊ – Projeto de
Lei n.º 109/2022, de autoria do vereador Fabio veterinário.
O SENHOR PRESIDENTE (VEREADOR WENDEL SANT’ANA LIMA) – Baixado às
comissões...[04 SAMUEL ] A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (VEREADORA KAMILA
ROCHA) LÊ – Retirando o Projeto de Lei de n.º 5, de n.º 6 e de n.º 7.
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O SENHOR PRESIDENTE (VEREADOR WENDEL SANT’ANA LIMA) – O nobre
vereador Dito Xaréu pediu dispensa de interstício em regime de urgência e pareceres orais
para os projetos de resolução. Por isso, eu comunico ao plenário que o pedido do nobre
vereador é regimental. Por isso, irei colocar em apreciação dos mesmos. Vereadores que
aprovam a solicitação do nobre vereador Dito Xaréu permaneçam sentados. Aprovado
por unanimidade dos presentes. Nesse momento transfiro todos os projetos de resolução
que estão na pauta da sessão de hoje para a ordem do dia. Na mesma sequência o nobre
vereador Dito Xaréu pede ao plenário discussão e votação em bloco de todas as matérias
constantes na pauta de hoje no pequeno expediente. Irei colocar também apreciação do
plenário. Vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade dos
presentes. Também o vereador Dito Xaréu em solidariedade à família do saudoso
Vanderlei Gonçalves, conhecido como Derlei, solicita um minuto de silêncio. Por isso,
também irei colocar em apreciação no plenário. Vereadores que aprovam permaneçam
sentados. Aprovado por unanimidade dos presentes. Vou cumprimentar a procuradoria
geral da casa de forma muito respeitosa na pessoa do Gustavo Rossi, ainda no episódio
de antecipação da mesa diretora da Câmara Municipal para biênio 23/24, que de um gesto
cordial a mesa diretora em consonância com a maioria dos vereadores da casa, estão no
processo de revogação do ato, dizer que a denúncia feita pelo ex-vereador Marcos Grijó
no Ministério Público do estado do Espírito Santo, a câmara já teve a sua resposta na tarde
de ontem. O Ministério Público se pronunciou como improcedente a denúncia feita pelo
ex-vereador, porque a matéria é interna corporis, ou seja, é matéria exclusiva do Poder
Legislativo. Como eu disse a vocês, o bem sempre vence o ódio.
Dando sequência à nossa sessão, ainda no pequeno expediente passo a palavra à nobre
secretária para fazer a leitura das matérias dos nobres vereadores... [05 RUTH ]... A
SENHORA 1ª SECRETÁRIA (VEREADORA KAMILA ROCHA) – Indicação n.º
245/2022, de autoria do vereador Oldair Rossi.
Indicação n.º 246/2022, de autoria do vereador Oldair Rossi.
Indicação n.º 314/2022, de autoria do vereador Professor Luciano.
Indicação n.º 323/2022, de autoria do vereador Professor Luciano.
Indicação n.º 343/2022, de autoria do vereador Dito Xaréu.
Retirando a indicação de nº 355/2022 do vereador Denizart, pois o mesmo não se
encontra com falta justificada.
Indicação n.º 357/2022, de autoria do vereador Zé Preto.
Indicação n.º 358/2022, de autoria do vereador Zé Preto.
Indicação n.º 364/2022, de autoria do vereador Fábio Veterinário.
Retirando a indicação de n.º 365/2022 de autoria do vereador Denizart, pois o mesmo se
encontra com falta justificada.
Indicação n.º 343/2022, de autoria do vereador Dito Xaréu.
Indicação n.º 362/2022, de autoria do vereador Dito Xaréu.
Moção n.º 112/2022, de autoria do vereador Max Júnior.
Moção n.º 152/2022, de autoria do vereador Professor Luciano.
Moção n.º 160/2022, de autoria do vereador Izac Queiroz.
Retirando moção de n.º 165/2022, de autoria do vereador Rodrigo Borges.
Retirando moção de n.º 168/2022, de autoria do vereador Denizart.
Moção nº 170/2022, de autoria do vereador Fábio Veterinário.
Retirando a moção de n.º 174/2022.
Moção de n.º 178/2022, de autoria do vereador Dito Xaréu.
Presidente, encerrado o expediente dos vereadores.
O SENHOR PRESIDENTE (WENDEL SANT’ANA LIMA) – Encerrado a leitura
dinâmica do expediente dos nobres vereadores. Irei colocar em apreciação do plenário,
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em votação, todas as indicações e moções. Vereadores que aprovam permaneçam
sentados. Aprovado por unanimidade dos presentes.... [06 CLAUDICEIA] ... O SENHOR
PRESIDENTE (WENDEL SANT’ANA LIMA) – Estou aqui em busca do seu nome, eu
acho mais fácil te perguntar. Reinaldo eu vou te pedir um favor. Tem como você se
colocar de pé, por favor. O Reinaldo para quem não conhece é o novo presidente da
Associação de Moradores do Bairro São Gabriel. Por isso uma salva de palmas para ele
pela eleição no último final de semana em nome dos vereadores em nome dos vereadores.
A Casa Legislativa está à disposição do bairro como sempre teve e agora você como nome
presidente da associação pode contar com a nossa parceria aqui do Poder Legislativo.
Então sinta-se em casa de fato aqui é do povo e você como representantes de uma das
nossas comunidades sinta-se aqui abraçados por todos os vereadores deste parlamento.
Ta bom? Muito obrigado!
Dando sequência a sessão eu quero também parabenizar de forma muito especial o nosso
prefeito de Viana o Wanderson Bueno que faz da sua gestão um verdadeiro dinamismo
de gestão. Eu tive em Viana, tenho ido a Viana a alguns dias e tenho visto o prefeito
trabalhando, entregando com entregas todos os dias para as comunidades de Viana.
Inclusive agora lá tem um programa Minha Rua Melhor que é um negócio assim
fantástico. E, lá muito bem explorado, muito bem trabalhado. Guarapari está colocando
Led em todos os cantos, e várias e várias ruas, em vários bairros e não está sabendo
mostrar isso a sociedade, mostrar de fato o seu trabalho, e é que muitas vezes tem falado:
“o que não se tem diálogo, não se tem construção”. Então você poderia estar fazendo
com dinamismo da mesma forma aqui em Guarapari e assim nós estamos deixando passar
despercebido, por isso, eu quero parabenizar dinamismo do prefeito Wanderson Bueno
que está fazendo uma gestão diferente de fato na cidade de Viana.
Dando sequência nossa sessão, já votado todas as matérias dos Srs. Vereadores e ainda
em pequeno expediente vou conceder a palavra ao vereador Franz Tristão de Almeida,
pelo tempo regimental.
O SENHOR VEREADOR FRANZ TRISTÃO DE ALMEIDA – Boa tarde nosso amigo
e ilustre Presidente. Temos uma notícia triste que nós não vamos ter outra eleição da Mesa
e eu não vou ter a hora de votar em Vossa Excelência... há vamos ter. então vamos ter
outra eleição e eu vou ter a honra de votar em Vossa Excelência.
Mas amigos e plenário, povo de Guarapari, imprensa. Hoje eu venho a essa tribuna Sr.
Presidente e amigos para elogiar uma pessoa que faz parte da minha vida durante muitos
anos e
Ainda faz parte que é a Regiane Gonçalves que é de uma família muito tradicional de
Guarapari. Hoje ela trabalha no posto Arnaldo Magalhães , Dr. Arnaldo Magalhães, um
dos postos mais antigos do nosso município e ali naquela unidade de saúde a mesma pode
demonstrar o seu grande carinho e apreço que ela tem pelas pessoas. Então hoje eu venho
a essa tribuna – repetindo – para homenagear uma pessoa muito especial, uma pessoa que
fez parte da minha vida mae do nosso ilustre advogado Dr. Rafael que tenho a honra de
trabalhar no meu gabinete. Então não pode deixar aqui hoje de homenagear essa pessoa
a Regiane Rosa Gonçalves por não só fazer parte da minha vida mais por fazer parte do
município de Guarapari e lá onde ela trabalha no posto Arnaldo Magalhães é uma pessoa
muito querida pela dedicação que ela tem com as pessoas.
Gostaria de convidar para vir aqui receber a homenagem a Regiane para que a gente
possa...[07 ANA ] ... para que a gente possa homenagear, a nossa grande amiga, a
Regiane Gonçalves.
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(É feita a entrega da homenagem).
O SENHOR VEREADOR FRANZ TRISTÃO DE ALMEIDA – Presidente, agradecer as
palavras. E quero dizer ao nosso amigo, Dito, que fiquei triste com as palavras dele,
quando ele usou nesta tribuna dizer que usa-se a morte de alguém para fazer política.
Muito triste isso, Dito! Muito triste! Eu acho que nessa hora tem que ter um respeito muito
grande pela família. Então deixo aqui, também, à família do nosso amigo, os nossos
pêsames. E dizer a essa pessoa que foi muito infeliz nessa colocação de usar a morte de
uma pessoa tão querida como discurso político. Então eu deixo aqui ao nosso amigo, Dito,
completando a suas palavras, por que, realmente, o que tem que ficar é o respeito e o
carinho que a gente tinha por essa pessoa. Muito obrigado a todos!
O SENHOR PRESIDENTE (VEREADOR WENDEL SANT’ANA LIMA) – Concedo a
palavra, nesse momento ao nobre… Parabéns, primeiramente, Franz, pela homenagem
mais que merecida. E vou conceder a palavra, nesse momento, ao nobre vereador Zé
Preto.
O SENHOR VEREADOR ADEMIR PEREIRA – Boa tarde a todos os colegas
vereadores, a todos que nos assistem. Dar os parabéns ao novo presidente, Reinaldo, lá
do bairro São Gabriel. Deus te ilumine e que você faça um bom trabalho. E sempre que
puder contar com essa Casa, eu tenho certeza, que todos os vereadores, presidente, nós
estaremos atentos para tentar te ajudar lá no dia a dia do seu caminhar naquele bairro.
Porque eu sei que eu trabalho é muito doloroso naquela região ali. Dito, que nem você
falou: a gente perde gente querida e não pode velar. Eu já fiz um requerimento pedindo,
ou, senão, fazer os procedimentos para velar. Então muitas pessoas carentes não têm
condições de fazer. Mas, assim, se eu não tiver uma resposta até lá para o dia 03, dia 04,
eu vou pedir ao presidente, aqui, vou ver como é que a gente pode fazer uma audiência
pública e chamar a secretária de Assistência Social e chamar também o responsável pelo
cartório para ele responder por que que ele não volta ao horário normal para atender a
nossa população. Porque, na verdade, quando atende, atende a população na hora da dor.
Então a gente pega e vê, assim, a pessoa querida e não poder fazer um velório,
principalmente, no final de semana. E quando fica com esse problema de não ter condição
de tirar o atestado de óbito e fazer o velório porque deixa para o outro dia. E a pessoa não
tem condição. Então, assim, eu vou conversar com o pessoal dessa Casa aqui que tem a
competência, que são os advogados, para ver se a gente faz uma audiência pública. Chama
o dono do cartório, ou o representante, e, a secretária de Assistência Social também.
Porque precisamos dar uma resposta para a sociedade. Porque é muito sofrimento! Então
a gente tem que dar uma resposta a sociedade para saber o que está acontecendo. Por que
o cartório não voltou ao horário normal de 9 horas, no dia de sábado, domingo e feriado?
Igual amanhã é feriado; fecha. Vai abrir meio dia. Se morrer uma pessoa não tem condição
de enterrar no dia porque o cartório abre meio dia. Então não tem condição. Dificilmente.
Então, assim, fazer uma audiência pública, chamar os setores para responder para
sociedade por que não volta ao horário normal? No mais, uma boa tarde a todos!
O SENHOR PRESIDENTE (VEREADOR WENDEL SANT’ANA LIMA) – Com a
palavra o nobre vereador Izac Queiroz.
O SENHOR VEREADOR IZAC QUEIROZ DE JESUS – Senhor presidente, dentro do
tema abordado nesse momento aqui, com relação ao sepultamentos. Eu estive vereador
nesta Casa no ano de 2001 a 2004, e uma das proposições que apresentei foi a extensão
do horário de sepultamento. E, na oportunidade, foi aprovado uma lei, que foi assinada,
posteriormente, pelo prefeito Antonico Gotardo, a Lei n.º 2.277, de 22/05/2003, que
dispõe sobre horário de sepultamento no cemitérios municipais ou conveniados e da
outras providências. Ai eu não vou ler todo o início. Vou ler só o artigo 1º: “Fica
determinado o horário de 08 às 17 horas para o sepultamento nos cemitérios municipais
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ou conveniados com o município”. Então esse negócio de 16 horas não existe! Tem que
respeitar a lei. Se, de repente, a secretária, ou o cemitério não sabe que existe uma lei
municipal...[08 SAMUEL ] ... ele tem que cumprir essa lei. É uma lei municipal, foi criada
por essa casa há quase vinte anos. O Vereador Franz, na oportunidade votou nessa lei e
esteve comigo aqui. Nós temos que fazer valer o respeito dessa lei. Eu já estive no
cemitério ano passado e fui informado de que não poderiam sepultar após às 16 horas, eu
apresentei a presente lei e fizeram o sepultamento após as 16 horas. Então, lei é lei e
precisa ser respeitada.
O SENHOR PRESIDENTE (VEREADOR WENDEL SANT’ANA LIMA) – Nesse
momento são 15 horas e 52 minutos, declaro encerrado o pequeno expediente. Entraremos
nesse momento no horário destinado aos senhores vereadores que são os oradores do dia.
Por isso, cada vereador tem o direito de falar pelo tempo regimental de até seis minutos
de acordo com a chamada feita pela nobre secretária, a vereadora Kamila Rocha, com a
palavra.
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (VEREADORA KAMILA ROCHA) – Vereador Léo
Dantas. Vereador Marcelo Rosa, declina. Vereador Fábio Veterinário. Vereador
Professor Luciano.
O SENHOR VEREADOR LUCIANO COSTA LOIOLA BRUNO – Boa tarde, nobres
vereadores, mesa diretora, senhor presidente, Dudu Corretor, público aqui presente,
público que nos assiste de suas residências. Seu presidente, hoje eu vou falar um pouco
sobre o projeto de lei que a gente estava comentando sobre as bancas de jornais e revistas,
as bancas que comercializam livros em Guarapari. Essas bancas na realidade já são
patrimônio do município. Antes de chegar o prefeito aqui na cidade, antes de chegarem
muitos moradores na cidade essas bancas já existiam. Então, eles receberam uma ordem
da secretaria de fiscalização vinda do senhor prefeito para eles retirarem as bancas durante
o período da Esquina da Cultura que é um evento do qual eu concordo, é bacana para o
município, mas que a gente não pode abdicar de uma coisa que faz parte do patrimônio
do município, um patrimônio cultural histórico para receber um outro evento. Ou seja, ali
tem pais de família, tem pessoas que tem um trabalho sério e esquina da cultura também
não é só show. O nome cultura abrange livros, abrange arte, abrange cinema, abrange
outros itens. Então, estamos endossando esse projeto que está tramitando na casa e
esperamos que os secretários e que o prefeito reveja esse ofício enviado àquelas pessoas
que tem banca ali naquele local. Que se estenda também a outras bancas e que seja feita
a manutenção daqueles equipamentos porque hoje a gente tem que lutar é por serviço e
por emprego na nossa cidade e não tirar…[09 RUTH ] … Então, prefeito e secretário
deixem o povo trabalhar e vamos correr atrás de ferramentas que geram mais empregos e
mais trabalho em nossa cidade, ok? Falando também de outras situações como foi falado
várias vezes aqui na Lorenzutti, a gente todo dia recebe, Oldair que é do interior, outros
vereadores que militam na atividade rural, a coisa está feia, está cada dia pior, o pessoal
do interior está tendo muita dificuldade no acesso a cidade porque hoje não se pode mais
contar com a questão do transporte público municipal. Senhora diretora da Lorenzutti,
senhor prefeito, se o negócio não está bom, encerra o contrato, acaba e vamos zerar isso.
Vamos colocar uma empresa que queira trabalhar na cidade porque o povo todo dia, desde
quando foi implementado essa Lorenzutti aí, tirou a Cidade Guarapari, tirou a Cidade
Saúde, tirou a Asatur. Desde quando entrou essa Lorenzutti o povo de Guarapari vem
sofrendo e já que é um contrato e não está sendo prestado o serviço de acordo com as
normas do contrato, acaba com esse contrato e coloca quem quer trabalhar na cidade
porque já deu o que tinha que dar com essa Lorenzutti na cidade de Guarapari. A minha
salva de palmas vai agora para o nosso líder comunitário que venceu as eleições na
comunidade de São Gabriel, nosso amigo Reinaldo. Reinaldo, um grande abraço,
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parabéns e que você faça um bom trabalho lá na comunidade de São Gabriel. Uma
comunidade que a gente tem ali um carinho especial e como o presidente falou, sinta-se
abraçado por esta casa de lei. Se tiver algum ofício, algum requerimento e até mesmo
algum projeto de lei que você queira trabalhar junto com nós para fomentar que seja bom
para a sua comunidade pode contar com esse vereador aqui. Ademais, uma boa tarde e
um bom seguimento de semana para todos.
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (VEREADORA KAMILA ROCHA) – Vereador Izac
Queiroz.
O SENHOR VEREADOR IZAC QUEIROZ DE JESUS – Senhor presidente, nobres
vereadores, público que nos acompanha de casa e na tribuna desta casa, retornando ao
assunto do Coração Sepultamento, só registrando que deixar uma pessoa, um ente querido
para o dia seguinte às vezes pode ser oneroso e cansativo para a família. A família às
vezes não tem condição nenhuma de arcar com os custos e muitas das vezes tem que se
colocar algum formol e outras coisas ali para manter o corpo em bom estado de
conservação e isso é um absurdo porque muitas das vezes também a família em um
momento desses de tristeza e de luto tem dificuldades de providenciar documentações, de
legalizar o sepultamento e isso leva tempo. Então, na oportunidade quando nós
apresentamos, quando apresentei como vereador nesta casa, esse projeto de lei foi
pensando nas famílias. Porque se for às 16 horas é necessário que se chegue lá às 15 horas,
não pode chegar às 16 horas e sepultar às 16h15. Tem uma imposição principalmente de
cemitérios conveniados com o município no sentido de estabelecer um horário e esse
horário não pode ultrapassar, sob pena de não ser feito naquele dia. Então, nossa cobrança
nesse sentido é para que a secretaria, a SETAC, possa estar entrando em contato com o
cemitério e fazer valer essa lei. Vou encaminhar também para a secretária municipal para
que ela possa ter conhecimento da lei porque talvez ela não tenha e cobrar dos cemitérios
uma providência com relação ao horário. Com relação a Lorenzutti, falamos
exaustivamente na semana passada sobre o tema e às vezes é importante a gente lembrar
que …[10 CLAUDICEIA] ... Alguns funcionários da empresa estão indo para o terceiro
mês sem seu salário. Precisamos que o prefeito se posicione com relação a esse tema. A
cidade não pode parar e não pode continuar do jeito que está. O município tem que
decretar quebra de contrato se assim for o caso a abrir um novo processo licitatório.
Agora se ficarmos nessa situação a empresa não vai sair, a empresa quer uma indenização
milionária, a empresa quer subsídios, a empresa quer compensação, a empresa quer, quer,
mas ela não está oferecendo. Infelizmente como eu citei na sessão passada entre a briga
do mar com a pedra quem sofre é o caranguejo. Entre a briga da Lorenzuth com a
prefeitura quem está sofrendo é a população. São as pessoas que trabalham ali, são as
pessoas que dependem do ônibus, aqueles que não usam o transporte público está
tranquilo, mas quem depende para ir trabalhar, para ir ao médico ou para fazer qualquer
tipo de movimentação na cidade sabe do que eu estou falando hoje. Então é importante
que o prefeito juntamente com a sua equipe, com a controladoria tome as devidas
providencias no sentido de resolver de uma vez por toda esse problema. Muito obrigado
e boa tarde!
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (KAMILLA CARVALHO ROCHA) – Vereador Oldair
Rossi.
O SENHOR VEREADOR OLDAIR ROSSI – Boa tarde a todos, Mesa Diretora, nobre
Vereadores, quem nos acompanham de casa e todos presentes.
Queria aqui fazer um agradecimento especial e dizer ao povo do interior, fizemos aquela
etapa aí de Bocaina até Rio a Prata e a semana que vem estaremos indo em direção a
reabertura de estrada de Cabeça-Quebrada a Todos os Santos, uma obra muito importante
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para aquela localidade para dar viabilidade e dar qualidade vida ao povo do interior e ao
povo da cidade.
Queria aqui agradecer ao Poder Executivo no início daquela creche tão importante lá do
bairro Santa Rosa, a retomada da obra da creche do Portal Clube são obras importantes
para formarmos cidadãos no futuro, e formando cidadão, no futuro a gente forma pessoas
que realmente irão lutar e trabalhar para o desenvolvimento do nosso país.
Agora eu queria falar uma coisa, uma coisa muito séria que vem acontecendo no
município de Guarapari. Eu acho que tanto o poder executivo, quanto o poder judiciário
a gente tem que se ater, processo na justiça contra a Lorenzuth, tem lá o processo, mas
cabe a justiça fazer o papel dela. O Juiz da favorável aos trabalhadores, eles entram com
outra ação e o outro juiz já dá favorável a empresa. Eu acho que está tendo uma
discrepância muito grande. A balança da justiça não está funcionando, porque quando a
gente se fala em prestação de serviço público é revertendo os impostos da sociedade e
tranquilidade de vida do povo. Então ali já é uma quebra de contrato o que a Lorenzuth
está fazendo. Ela quebrou não, ela atropelou e passou com o trator em cima no direito da
sociedade de Guarapari. Quer subsídio, está lá querendo uma multa gigante a prefeitura,
mas não presta um serviço de qualidade. Um serviço arcaico, uma coisa que não presta
para o município de Guarapari. O erro começou lá atrás no edital de convocação da
empresa para fazer a licitação da empresa de serviço público, transporte público aonde
colocaram uma empresa só para concorrer. Ali que foi o erro, ali foi um erro grotesco
onde só viram a prejudicar a sociedade de Guarapari. Não tem cabimento uma cidade
igual Guarapari ter a concessão de uma empresa só de ônibus, é lógico que vai dar tudo
errado. Lógico! Faz um contrato absurdo, estratosférico para atender os interesses dos
empresários. Não foi feito licitação de serviço público em Guarapari para atender a
sociedade, simplesmente interesses de empresários... [11 ANA ] ... simplesmente
interesse de empresários. Isso é muito grave! Então a Justiça, os juízes que não andam de
ônibus, que tem o auxílio paletó, tem todo o conforto são pagos pelos impostos do povo,
ao qual somos funcionários deles. E não tem o devido respeito, o mínimo de respeito com
a sociedade de Guarapari. Eu acho que a Justiça dessa que tem em Guarapari, tem no
Brasil todo. E a gente não pode aceitar, ficar de boca fechada. Quem paga o meu salário
não é o juiz; não é o promotor; não é o prefeito; não é o presidente de Câmara. Quem
paga meu salário é o povo de Guarapari! A eles que eu devo trabalhar! Para eles que eu
tem que me empenhar! Agora, empresa vir para dentro de Guarapari fazer o que está
fazendo aí, gente. Nós temos que se ater a isso e não deixar essa aberrações acontecerem
em Guarapari. A Justiça tem que se fazer a justiça, porque estão fazendo injustiça com
povo de Guarapari. Uma vergonha o que está acontecendo! Se eu tivesse uma toga de juiz
eu ia pensar dez vezes antes de tomar uma decisão judicial. Primeiro, eu ia ver a empresa.
Está errada? Caneta nela! A sociedade está saindo perdendo demais com as decisões. Nós
temos que ser enérgicos. O Poder Legislativo, o vereador é fiscalizador. Não sou Poder
Executivo! Não tenho poder de caneta, de decisões! Mas aqui eu falo para a sociedade:
temos que ver, se ater e rever os conceitos do voto. Principalmente – eu quero falar para
aquele cidadão que vende o voto: ridículo! O cidadão que tem coragem de vender o voto,
ele vende todo o serviço de saúde, de transporte, de educação. Tudo é vendido por 50,
100 reais! E vocês não podem cobrar, porque vocês se venderam. Então a sociedade tem
que mudar! Mudar com qualidade, mudar com respeito, com dignidade. Porque nós
iremos construir o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos com caráter e com vergonha
na cara.
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A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (VEREADORA KAMILA ROCHA) – Vereadora
Kamila Rocha, declina.
Vereador Max Júnior.
O SENHOR VEREADOR MAXWELL JÚNIOR – Boa tarde, presidente! Boa tarde
demais vereadores, público presente, aos homenageados, ao amigo, Claudinei, que está
aqui. Em nome do Reinaldo, eu também quero cumprimentar a todos que estão nos
assistindo através da TV local e através das redes sociais. Presidente, o motivo que eu
venho a essa tribuna hoje é para informar aos moradores ali do bairro Itapebussu, ao qual
eu moro. E a população ali tem me cobrado a reforma das praças. E com razão! Nós temos
três praças hoje ali no bairro Itapebussu: a primeira, a segunda e a terceira pracinha como,
popularmente, são conhecidas. E, de fato, algumas estão totalmente abandonadas,
vereador Oldair Rossi. E, nessa oportunidade, eu quero trazer uma boa notícia para os
moradores. Dizer que a primeira pracinha já se encontra em reforma. Foram colocados já
os tapumes e, brevemente, aquela pracinha será entregue a comunidade. Estive também
em Vitória e em Vila Velha, pude contemplar algumas áreas de lazer. Que é importante!
Você passa ali por São Pedro, bairro Santo Antônio também, em Vitória, e você consegue
ver quadra de esporte, academias populares. E isso é importante. Você vê a comunidade
reunida. Você vê a família reunida. E isso precisa aqui para Guarapari não só ali no meu
bairro Itapebussu, mas também lá no bairro São Gabriel – bairro do Reinaldo. No bairro
Bela Vista que a gente tem acompanhado. No bairro Camurugi também, doutor Franz,
precisa de uma área de lazer. Isso, de fato, afeta diretamente, de uma forma positiva, a
vida das pessoas. Então eu quero deixar esse relato aqui a todos os moradores do bairro
Itapebussu, que a reforma da primeira pracinha já está em andamento. Obrigado,
presidente! Boa tarde!
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (VEREADORA KAMILA ROCHA) – Presidente,
encerrado o horário dos vereadores.
O SENHOR PRESIDENTE (VEREADOR WENDEL SANT’ANA LIMA) – Encerrado
o horários dos oradores, entraremos no horário destinado aos líderes partidários. Por isso,
o tempo regimental destinado aos líderes partidários é de três minutos, conforme o nosso
Regimento Interno. Peço a nobre secretária da mesa, vereadora Kamila Rocha, que faça
a chamada dos primeiro líder partidário inscrito.
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (VEREADORA KAMILA ROCHA) – Vereador doutor
Franz, do PP.
O SENHOR VEREADOR FRANZ TRISTÃO DE ALMEIDA – Mais uma vez, boa tarde
a todos! Hoje eu venho a este plenário para dar um abraço a todos aqueles membros do
PP, do Espírito Santo, em especial, para o nosso deputado Josias Mário da Vitória. Que,
para mim, é o deputado mais atuante, hoje no nosso estado. Ele, em 2018, foi... [12
SAMUEL ] … eleito com 75 mil votos e por incrível que pareça a segunda cidade que
mais deu voto ao nosso deputado foi Guarapari. Então, eu acredito que ele tenha muito
apreço, até mesmo tenha encaminhado algumas verbas aqui para o município de
Guarapari para que possa fazer jus às votações que aqui teve. O nosso amigo Max Júnior
falou da área de lazer lá do bairro Camurugi e eu tenho agora, acho que na quinta-feira
ele estará em Guarapari e nós temos um fechamento político para fazer e temos
provavelmente o encaminhamento de uma verba parlamentar que com certeza essa verba
parlamentar eu estarei direcionando para Camurugi, principalmente devido a
desapropriação de uma àrea e a construção de uma àrea de lazer naquela localidade. Todos
sabem da minha ligação com o bairro de Camurugi e por todas as eleições que lá passei.
Sempre tive uma votação muito expressiva, sempre fui o mais votado dentro do bairro e
só perdi nessa eleição agora para o Rodrigo, por estar a frente da liderança do bairro e
fiquei muito tempo afastado da política. Mesmo assim fui o segundo mais votado. Então,
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acredito que com esse fechamento político com o nosso grande mestre da política do
Espírito Santo, o deputado Da Vitória, nós devemos em breve estar fechando esse acordo
para que essa emenda parlamentar possa vir o mais rápido possível para dar uma
satisfação a comunidade de Camurugi. Até mesmo, temos também o acordo com o nosso
prefeito e que a gente possa acabar de asfaltar algumas ruas lá do bairro. Eu acredito
também que nosso prefeito brevemente deve estar acertando o asfaltamento dessas ruas
que faltam para o município. No mais, quero deixar um abraço a todos. Deixar mais uma
vez um abraço a nossa amiga Regiane que é uma companheira e uma amiga de coração,
o nosso amigo Rafael e a todos aqui presentes. Até a próxima sessão, já que não temos
mais fala hoje. Muito obrigado!
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (VEREADORA KAMILA ROCHA) – Vereador Oldair
Rossi, do União Brasil.
O SENHOR VEREADOR OLDAIR ROSSI – Falar do meu partido, União Brasil, é um
partido que tínhamos grandes líderes nesse partido e a gente continua lutando. Queria
dizer aqui para aquela comunidade lá do Portal que a gente vem trabalhando,
desenvolvendo um trabalho naquela região ali no Popular Um, a drenagem naquelas ruas,
a colocação de água potável para aqueles moradores que não tinham, faltava água direto
naquela comunidade. Então, está sendo concluída pela empresa do Rodolfo Mai, fizemos
um acordo com eles e a creche que voltou a construção lá no Portal Club. É uma creche
que vai trazer muito desenvolvimento naquela região e acima de tudo dar qualidade de
vida aos pais. Muitos pais daquela localidade ali, até de Santa Rosa, Popular Um, Portal,
parte de Jabaraí, lá onde a Sabrina mora. Então, essa creche é muito importante para
aquela região, para que os pais possam deixar os seus filhos e trabalharem sossegados.
Então, essa região está sendo desenvolvida e eu espero que em breve seja pavimentado
também todas as ruas ali do Popular Um, ao qual o prefeito já se posicionou favorável a
essa obra. No mais, quero agradecer a todos e uma boa tarde!
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (VEREADORA KAMILA ROCHA) - Vereadora
Kamila Rocha, do PTB. Declina. Vereador Max Júnior, do AVANTE.
O SENHOR VEREADOR MAXWELL JÚNIOR – Boa tarde mais uma vez. Presidente,
vereadores, público presente! Falar do partido Avante, ao qual estou filiado desde 2014,
vereador Luciano…[13 RUTH ]... e no ano retrasado, no momento em que a gente
disputava a eleição, na ocasião estava presidente do partido e passamos por algumas lutas
e algumas dificuldades porque eles tentaram tirar o nosso partido, vereador Wendel, mas
na época a estadual, na pessoa do Tenório, Djalma, o Ademar, eles confiavam no nosso
trabalho, confiam até hoje e não fizeram a intervenção. Infelizmente, na marra, na
brutalidade, um deputado que foi eleito por esse partido na época foi até a Brasília e tomou
o partido. Naquele momento trouxe uma certa instabilidade, presidente Wendel. Porque
alguns candidatos que disputavam a chapa com a gente deixaram de participar do pleito,
principalmente algumas mulheres e para quem não sabe, quando você monta um partido
a cada mulher que desiste você deixa de lançar três candidatos homens. Então foi aquela
correria, mas graças a Deus conseguimos montar essa chapa onde colocamos as pessoas
para disputar a eleição de igual para igual no seu percentual de votos e nessa oportunidade
pude me eleger também, dando condições para os outros candidatos porque a gente tem
o mesmo potencial eleitoral e fui eleito o 16º, atrás do Dr. Franz, não é Dr. Franz com
591? E graças a Deus com 581 votos hoje estou aqui falando para vocês e trabalhando
para o povo de Guarapari. Mas a minha indignação, presidente, o que me deixa mais
chateado com isso é a forma que um deputado é eleito de forma democraticamente e
infelizmente usou das das suas artimanhas para poder me tirar o partido e tentar
desestruturar. Mas graças a Deus somos fortes e conseguimos juntar as pessoas, juntamos
candidatos, conseguimos disputar e vencer a eleição e hoje estou aqui. Obrigado,
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presidente!...[14 CLAUDICEIA] ... O SENHOR PRESIDENTE (WENDEL SANT’ANA
LIMA) – Dando sequência a Sessão de hoje, amanhã é feriado de São Pedro reforçar
aqui um convite da secretaria municipal de turismo do município de Guarapari que hoje
vai ter atração: Day e Lara a partir das 21 horas em frente a Paróquia de São Pedro, a
Festa de São Pedro esse ano está sendo exclusivamente lá na Paróquia São Pedro em
Muquiçaba, amanhã também a partir das 19 horas vai ter a Banda Domynus. Então estou
fazendo aí em nome da prefeitura e Guarapari, em nome dos vereadores para os festejos
nos últimos dias da Festa de São Pedro. E amanhã o dia totalmente dedicado ao padroeiro,
começando as 5 horas da manhã com a Alvorada Festiva pelas ruas de Muquiçaba, logo
depois as 10 horas missa na Igrejinha da Prainha, depois tem a procissão, a carreata, a
procissão marítima, procissão terrestre e a missa solene em homenagem a São Pedro e o
fechamento das festividades a as 19 horas com a Banda Dominus lá e frente a Paróquia
São Pedro em Muquiçaba. Então é a Festa de São Pedro 2022. Lá na
Igreja
São
Pedro, lá na Paróquia São Pedro em Muquiçaba.
Dando sequência a sessão, entrando na Ordem do Dia e peço que a nobre Secretária faça
a chamada dos Srs. Vereadores para verificação de quórum.
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (KAMILLA CARVALHO ROCHA) – Procede à
chamada dos senhores vereadores para verificação de quórum.
Havendo quórum, Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE (WENDEL SANT’ANA LIMA) – Havendo quórum
entraremos na Ordem do Dia.
Solicito à secretária que faça a leitura dos projetos, e todos os Projetos de Resolução.
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (KAMILLA CARVALHO ROCHA) Lê – Projeto de
Resolução N.º 05/2022 de autoria da Vereadora Rosana Pinheiro.
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (KAMILLA CARVALHO ROCHA) Lê – Projeto de
Resolução N.º 06/2022 de autoria da Vereadora Rosana Pinheiro.
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (KAMILLA CARVALHO ROCHA) Lê – Projeto de
Resolução N.º 07/2022 de autoria do Vereador Denizart. Luiz.
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (KAMILLA CARVALHO ROCHA) Lê – Projeto de
Resolução N.º 08/2022 de autoria do Vereador Fábio Veterinário.
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (KAMILLA CARVALHO ROCHA) Lê – Projeto de
Resolução N.º 09/2022 de autoria do Vereador Fábio Veterinário.
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (KAMILLA CARVALHO ROCHA) Lê – Projeto de
Resolução N.º 10/2022 de autoria do Vereador Oldair Rossi.
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (KAMILLA CARVALHO ROCHA) Lê – Projeto de
Resolução N.º 010/2022 de autoria do Vereador Oldair Rossi.
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (KAMILLA CARVALHO ROCHA) Lê – Projeto de
Resolução N.º 12/2022 de autoria do Vereador Dudu Corretor.
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (KAMILLA CARVALHO ROCHA) Lê – Projeto de
Resolução N.º 13/2022 de autoria do Vereador Professor Luciano.
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (KAMILLA CARVALHO ROCHA) Lê – Projeto de
Resolução N.º 015/2022 de autoria do Vereador Marcelo Rosa.
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (KAMILLA CARVALHO ROCHA) Lê – Projeto de
Resolução N.º 016/2022 de autoria do Vereador Dito Xaréu.
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (KAMILLA CARVALHO ROCHA) Lê – Projeto de
Resolução N.º 017/2022 de autoria do Vereador Leo Dantas.
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (KAMILLA CARVALHO ROCHA) Lê – Projeto de
Resolução N.º 018/2022 de autoria do Vereador Dito Xaréu.
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (KAMILLA CARVALHO ROCHA) Lê – Projeto de
Resolução N.º 020/2022 de autoria do Vereador Dudu Corretor.
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A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (KAMILLA CARVALHO ROCHA) Lê – Projeto de
Resolução N.º 021/2022 de autoria do Vereador Izac Queiroz.
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (KAMILLA CARVALHO ROCHA) Lê – Projeto de
Resolução N.º 022/2022 de autoria do Vereador Izac Queiroz.
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (KAMILLA CARVALHO ROCHA) Lê – Projeto de
Resolução N.º 023/2022 de autoria do Vereador Max Júnior...[15 ANA ] ... Projeto de
Resolução n.º 024/2022, de autoria do vereador Max Júnior.
Projeto de Resolução n.º 025/2022, de autoria do vereador Zé Preto.
Projeto de Resolução n.º 026/2022, de autoria do vereador Zé Preto.
O SENHOR PRESIDENTE (VEREADOR WENDEL SANT’ANA LIMA) – Convoco a
Comissão de Redação e Justiça para exarar parecer em todos os Projetos de Resolução da
pauta de hoje. Sendo assim, chamo a relatora da Comissão, vereadora Rosana Pinheiro.
A mesma, está ausente por falta justificada porque está em um congresso no estado do
Rio de Janeiro. Dessa forma, irei convocar o seu substituto, que é o vereador Carlos
Eduardo Nascimento.
O SENHOR VEREADOR CARLOS EDUARDO NASCIMENTO – Boa tarde
presidente, nobres pares! O meu parecer favorável.
O SENHOR PRESIDENTE (VEREADOR WENDEL SANT’ANA LIMA) – Convoco o
membro da Comissão, vereadora Kamila Carvalho Rocha.
A SENHORA VEREADORA KAMILA ROCHA – Favorável!
O SENHOR PRESIDENTE (VEREADOR WENDEL SANT’ANA LIMA) – Dessa
forma, o nosso vereador, presidente da Comissão de Redação e Justiça, Zé Preto.
O SENHOR VEREADOR ADEMIR PEREIRA – Acompanho o relator e o membro,
presidente.
O SENHOR PRESIDENTE (VEREADOR WENDEL SANT’ANA LIMA) – Os
pareceres da Comissão de Redação e Justiça foi favorável aos Projetos de Resolução da
pauta.
Em primeira discussão todos Projetos de Resolução.
Não havendo interesse de nenhum dos nobres pares na primeira discussão, entraremos
em segunda discussão.
Em segunda discussão os Projetos de Resolução.
Não havendo interesse de nenhum dos nobres pares no processo de discussão da matéria,
entraremos no processo de votação.
Em votação os pareceres da Comissão de Redação e Justiça, que, por sinal, foi favorável
aos Projeto de Resolução que estão na pauta da sessão de hoje.
Os senhores vereadores que aprovam permaneçam sentados.
Aprovado por unanimidade dos presentes.
Em votação os Projetos de Resolução n.º 005/2022; n.º 006/2002; n.º 007/2022; n.º
008/2022; n.º 009/2022; n.º 010/2022; n.º 011/2022; n.º 012/2022; n.º 013/2022; n.º
015/2022; n.º 016/2022; n.º 017/2022; n.º 018/2022; n.º 020/2022; n.º 021/2022; n.º
022/2022; n.º 023/2025; n.º 024/2022; n.º 025/2022 e n.º 026/2022.
Os senhores vereadores que aprovam permaneçam sentados.
Aprovado por unanimidade dos presentes.
Recurso contra ato do presidente. Em discussão única. Solicito a secretária que faça a
leitura do Projeto de Resolução n.º 003/2022, de autoria da Comissão de Redação e Justiça
e, também, do respectivo parecer da Comissão.
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (VEREADORA KAMILA ROCHA) – Presidente, antes
de ler o parecer final da Comissão, eu só gostaria de justificar a ausência do vereador Izac
Queiroz que, por um compromisso externo, teve que se ausentar da sessão.
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O parecer completo já está à disposição dos vereadores na assessoria legislativa, ou no
site da Câmara Municipal. Eu vou ler apenas o parecer final da Comissão.
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (VEREADORA KAMILA ROCHA) LÊ – Parecer final
da Comissão de Redação e Justiça ao Projeto de Resolução n.º 003/2022.
Projeto de Resolução n.º 003/2022... [16 SAMUEL ]... O SENHOR PRESIDENTE
(WENDEL SANT’ANA LIMA) – Em Resolução Única o Projeto de Resolução n.º
003/2022. Eu vou nesse momento transferir os trabalhos da presidência ao meu substituto
legal porque o que está em tese aqui em discussão é um ato meu questionado pelo
vereador Izac Queiroz. Então, para os vereadores se sentirem confortáveis e tranquilos no
processo de votação eu irei transferir os trabalhos.
(Assume a Presidência o 1º Vice-Presidente Carlos Eduardo Nascimento)
O SENHOR 1º VICE-PRESIDENTE CARLOS EDUARDO NASCIMENTO – Em
discussão o Projeto de Resolução n.º003/2022. Pela ordem. Em seu direito de defesa, o
presidente Wendel Lima com a palavra.
O SENHOR VEREADOR WENDEL SANT’ANA LIMA – Seu presidente, nobres
vereadores. Hoje encarecidamente peço o voto dos senhores para acompanhar o parecer
da comissão de redação e justiça pelo fato que o vereador Izac Queiroz questionou meu
ato na sessão onde eu não concedi a palavra ao mesmo e o relatório da comissão é muito
esclarecedor. Dentro das minhas prerrogativas como presidente da casa, eu jamais vou
conceder a palavra no momento que a gente estiver inspirando os quarenta minutos do
término do pequeno expediente. Então, o pequeno expediente tem durabilidade de
quarenta minutos, então se a sessão estiver às 15h36 eu concedo a palavra, agora a partir
do momento em que a sessão estiver às 15h37 para passar um minuto depois do pequeno
expediente eu não vou conceder a palavra. Não concedi e não vou conceder porque esse
é o meu entendimento quanto presidente de conduzir o pequeno expediente. Então assim,
o vereador tem toda a oportunidade de questionar, achei um pouco de exagero do mesmo
aplicar o artigo. Mas como o ano pede esses tipos de ênfase, a gente respeita o processo
democrático e nesse momento eu peço que o plenário considere aquilo que a comissão
explanou neste momento. Vou me ausentar dos trabalhos para vocês ficarem à vontade
para a votação.
O SENHOR 1º VICE-PRESIDENTE CARLOS EDUARDO NASCIMENTO – Não
havendo interessados, passaremos para o processo de votação. Em votação o Parecer da
Comissão de Redação e Justiça que opinou por dar seguimento à reclamação no protocolo
n.º 1235/2022. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por todos
os presentes. Em votação o Projeto de Resolução 003/2022. Os vereadores que aprovam
permaneçam sentados. Aprovado por todos os presentes. Ficou 10 a 0 entre os presentes.
Solicito à secretária que faça a leitura do Projeto de Lei n.º 074/2022 e n.º 092/2022.
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (VEREADORA KAMILA ROCHA) – Projeto de Lei
n.º 074/2022, de autoria do vereador Fábio Veterinário.
Projeto de Lei n.º 092/2022, de autoria do vereador Fábio Veterinário.
Encerrado Presidente...[17 RUTH ] ... O SENHOR PRESIDENTE (WENDEL
SANT’ANA LIMA) – Em segunda discussão os Projetos de Lei n.º 074/2022 e n.º
092/22. Com a palavra o nobre vereador Zé Preto.
O SENHOR VEREADOR ADEMIR JOSÉ GOMES PEREIRA – Seu presidente, eu
quero discutir sobre esse Projeto n.º 074/2022, que é um Projeto de utilidade pública. Esse
cidadão que representa aqui e um dia desses teve uma palavra aqui que eu não esquecerei
nunca. Jamais assim, isso aqui é uma utilidade pública para a associação dele lá onde ele
é o presidente. Então, eu já vou declarar o meu voto contrário para o ato que ele fez aqui
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na tribuna. Eu achei muito incabível o que ele falou e a cidade de Guarapari não tem
vereadores que o representam. Já de antemão, presidente, venho aqui e declaro que meu
voto é contra. Contra essa pessoa e não contra a ONG dele. Contra essa pessoa meu voto
vai ser contra.
O SENHOR PRESIDENTE (WENDEL SANT’ANA LIMA) – Vereador Dito Xaréu.
O SENHOR VEREADOR MARCIAL SOUZA ALMEIDA – Boa tarde, presidente! Boa
tarde, nobres pares! Boa tarde a população de Guarapari! Boa tarde, meu Deus e obrigado
por mais essa oportunidade. À platéia, à imprensa. E não está presente aqui, mas queria
parabenizar o vereador Fábio Veterinário pelo projeto. Mas esse é um projeto
maravilhoso, presidente, para o município de Guarapari. Mas se não estivesse à frente
desse projeto uma pessoa que nem se sabe o endereço porque oficiais de justiça o
procuram e não o encontram nem para intimá-lo. Uma pessoa que não tem emprego, uma
pessoa que vive em redes sociais fazendo meme das pessoas, se julgando melhor que
qualquer um porque nós não somos melhores do que ninguém. Eu sou diferente, mas não
sou melhor e nem pior. Então presidente, por isso eu não vou só voltar contrário não,
também peço aos amigos, porque o dia em que a gente tiver pessoas realmente de caráter
a frente dessa instituição… [18 CLAUDICEIA] ... Então como nós temos nas outras aqui
no município de Guarapari, eu faço até campanha para isso, mas enquanto essa pessoa
for presidente, se dizer presidente que inclusive tem um aí que estamos votando aí parece
que a presidência continuar ainda em aberto porque não teve ainda votação ou coisa
parecida. Então eu acho que os nobres Pares aqui conhecem esse projeto, mas a população
de Guarapari, do Estado conhece essa pessoa. Então votaremos contrário, peço a vocês.
O SENHOR PRESIDENTE (WENDEL SANT’ANA LIMA) – Vou passar a presidência
para que eu possa fazer uso da palavra.
(Assume a Presidência o 1º Vice-Presidente Carlos Eduardo Nascimento)
O SENHOR VEREADOR WENDEL SANT’ANA LIMA – Gosto de me manifestar em
algumas matérias até porque eu só voto em matéria de doze quando tem que ser dois
terços ou em questão do desempate. Mais na pessoa desse cidadão chamado Jorge, que é
Jorge dos Anjos quem não conhece que fica, tem dois números vou até pedir... ia passar
o número dele, ele tem vários números fakes ele fica...hoje ele é pré-candidato a Deputado
Estadual antes fazia parte do Gabinete do ódio, hoje é pré... é federal, então assim, uma
pessoa que fica só nas redes social difamando e caluniando as pessoas de bem e esquece
de falar as pessoas da cidade quem de fato é, pega uma Ong, pede uma ajuda financeira
as pessoas, inclusive pediu a mim é por isso que estou dando testemunho aqui e não
mostra nada dessa Ong, não faz atividade nenhuma dessa Ong, a Ong dele só é para falar
mal das pessoas. Então assim, é difícil...foi no Ministério Público dizer que nós não
estamos cedendo certidão. Certidão a que Ong? A Ong que não tem serviços prestados.
Eu vou certificar serviço de quem nada fez, de quem nunca deu uma bala a ninguém?
Então assim é complicado você se manifestar por uma pessoa que nada fez. Uma Ong
que não fez nada. Então é muito complicado Sr. Presidente defender uma tece dessa aqui
na Casa, ainda mais partindo de quem está partindo porque é desse cidadão chamado
Jorge dos Anjos que tem problema com Guarapari inteiro. Na hora que ele ouve um não
da sua parte você passa a ser inimigo dele, essa é a verdade. Estava aí introduzido no
gabinete do ódio nós já identificamos uns cinco Chips que ele fica disseminando nos
grupos porque eu saí de todos os grupos, não por questão de tempo porque eu não faço,
eu sempre participei, mas a partir do momento que você vai fazer uma manifestação e
esse cidadão está com três chip para ficar te atacando então eu estou fora porque ele por
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si só coordena uma grande facção nessa cidade do gabinete do ódio. Essa é a verdade
que acontece em Guarapari. Então um cara desse merece o respeito de alguém? Vai e
desculpar quem ainda consegue mencionar um oi ainda para um cidadão desse porque
não merece nem um oi das pessoas. Muito obrigado, Sr. Presidente!
(Reassume a Presidência o Presidente Wendel Sant’Ana Lima)
O SENHOR PRESIDENTE (WENDEL SANT’ANA LIMA) – Ainda em segunda
discussão.
Não havendo interesse de nenhum dos nobres Pares em discutir a matéria, entraremos no
processo de votação.
E votação... com a palavra a vereadora Kamila Rocha para encaminhar a votação.
A SENHORA VEREADORA KAMILLA CARVALHO ROCHA – Presidente, eu
gostaria de encaminhar a votação, pedir a colaboração dos meus colegas vereadores para
acompanhar esta vereadora rejeitando esse projeto. Quero aqui dizer que a Comissão de
Redação e Justiça fez o seu papel de forma apartidária analisando o projeto de forma bem
friamente. Nós demos favorável ao projeto porque ele atendia todos os critérios, mas eu
quero trazer aqui uma refleçãozinha aos meus colegas vereadores. Quantas pessoas ruins
nós temos nesse país que estão com suas documentações regularizadas. Então assim, eu
não preciso falar, esse cidadão por si só pelas atitudes dele já fala muito. Então pedir aos
meus colegas aqui que me acompanhe na votação de forma desfavorável porque utilidade
pública nós damos para pessoas ..[19 ANA ] ... utilidade pública nós damos para pessoas
de bem, pessoas que plantam o bem, pessoas que estão prontas a servir a nossa sociedade.
E isso está muito longe do que esse cidadão faz por nossa cidade, porque ele só está aonde
está conveniente e favorável a ele. Como bem o senhor falou, presidente, a hora que ele
é contrariado, ou é confrontado aí você já não presta mais para ele e aí a função dele é
tentar difamar a quem quer que seja porque não foi favorável a opinião dele a qualquer
custo. Então fora o que eu penso dele pessoal, de forma pessoal. Mas como aqui a gente
não está tratando de forma pessoal – estamos tratando de forma técnica – eu quero pedir
a vocês que me acompanhem. Como diz o meu amigo, Oldair Rossi: ele é igual ao nosso
amigo deputado estadual que está lá ocupando uma cadeira de forma ineficiente, não traz
nenhum “big big“ para a sociedade.
O SENHOR PRESIDENTE (VEREADOR WENDEL SANT’ANA LIMA) – A
vereadora Kamila Rocha encaminhou a votação para ser uma votação contrária aos
Projetos de Lei n.º 074/2022 e n.º 092/2022. Algum outro vereador gostaria de
encaminhar favorável ou contrário? Não! Sendo assim, entraremos no processo de
votação.
Em votação os pareceres da Comissão de Redação e Justiça que foi favorável aos Projetos
de Lei n.º 074/2022 e n.º 092/2022.
Os senhores vereadores que aprovam permaneçam sentados.
Aprovado por unanimidade dos presentes.
Nesse momento, votaremos os Projetos de Lei n.º 074/2022 e n.º 092/2022.
Os senhores vereadores que aprovam os Projetos de Lei n.º 074/2022 e n.º 092/2022,
permaneçam sentados.
O projeto foi rejeitado por unanimidade dos presentes.
Lembrando que a matéria o presidente não vota. Mas, se eu votasse, eu também estaria
votando contra. Tenho maior satisfação em dizer isso.
Solicito a secretária que faça a leitura do Projeto de Lei n.º 104/2022.
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (VEREADORA KAMILA ROCHA) LÊ – Projeto de
lei 104/2022, de autoria da vereadora Rosana Pinheiro.
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O SENHOR PRESIDENTE (VEREADOR WENDEL SANT’ANA LIMA) – Em
primeira discussão o Projeto de Lei n.º 104/2022.
Não havendo interesse de nenhum dos nobres vereadores em discutir a matéria, transfiro
a mesma para a próxima sessão. Que aí teremos a segunda discussão e a votação.
Agradecer a população de Guarapari que nos acompanhou até esse exato momento.
Reforçando o convite para hoje, Festa de São Pedro, às 19h30. Temos a missa dando
sequência a novena. Logo depois, o show da dupla nacional, ali em frente à igreja, Dai e
Lara, a partir das 21h00. E amanhã, no dia do padroeiro da cidade, a festa começa às 5h00
da manhã, com a Alvorada festiva. Depois, às 10h00, missa na igreja da prainha, depois
carreata, procissão marítima, profissão terrestre, depois missa solene na paróquia e, logo
depois, um show em frente à igreja da banda Dominos. Então essa será a festa de São
Pedro 2022. A todos um excelente final de terça-feira de trabalho e um excelente feriado
de padroeiro de Guarapari, São Pedro, no dia de amanhã. A todos o meu muito obrigado.
E não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada esta sessão.
(A sessão é encerrada às 16 horas e 50 minutos).

WENDEL SANT’ANA LIMA
PRESIDENTE DA C.M.G
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