28ª SESSÃO ORDINÁRIA – 30/06/2022
[SAMUEL ] O SENHOR 2º VICE-PRESIDENTE (MARCELO DO NASCIMENTO
ROSA) – Boa tarde a todos! Convido Os senhores vereadores para assinarem o livro de
presenças e tomarem assento em seus respectivos lugares. Solicito à senhora secretária
que faça a chamada dos senhores vereadores para verificação de quórum.
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (KAMILLA CARVALHO ROCHA) – Procede à
chamada dos senhores vereadores para verificação de quórum.
O SENHOR 2º VICE-PRESIDENTE (MARCELO DO NASCIMENTO ROSA) –
Havendo número legal e regimental, declaro aberta a sessão. E dando seguimento, peço
ao publico presente e os senhores vereadores que se coloquem de pé, para que o Vereador
Fábio Veterinário faça a leitura do texto bíblico.
O SENHOR VEREADOR FÁBIO VETERINÁRIO – Procede à leitura do texto bíblico.
O SENHOR 2º VICE-PRESIDENTE (MARCELO DO NASCIMENTO ROSA) – Em
discussão a Ata da sessão anterior.
Não havendo interesse em nenhum dos nobres pares 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.
Solicito à secretária que faça a leitura dos avisos protocolares!
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (KAMILLA CARVALHO ROCHA) Lê – Memorando
dos Gabinetes da Vereadora Rosana Pinheiro e da Vereadora Sabrina Astori. Ausência de
sessões.
Lê – Memorando Nº 04 do Gabinete do Vereador Rodrigo Borges. Ausência de sessão.
Lê – Edital de Convocação de Sessão Solene Dia do Pastor.
Presidente, encerrado os avisos protocolares.
O SENHOR 1º VICE-PRESIDENTE (CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO) –
Uma boa tarde a todos.
Solicito à secretária que faça a leitura dos expedientes normativos de autoria dos Srs.
Vereadores.
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (KAMILLA CARVALHO ROCHA) Lê – Projeto de
Lei Nº 111/2022 de autoria do Vereador Max Júnior.
O SENHOR 1º VICE-PRESIDENTE (CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO) –
Baixado às Comissões.
Pela ordem o vereador Oldair Rossi.
O SENHOR VEREADOR OLDAIR ROSSI – Boa tarde a todos, Mesa Diretora, nobres
Colegas Vereadores; registrar a presença do Sandro da RC, seja sempre bem vindo a esta
Casa Sandro; nossos amigos; presidente da Associação do Bairro Kubistchek.
Queria pedir dispensa de interstício, regime de urgência, pareceres orais para os Projetos
de Resolução da pauta. Peço também discussão, votação em bloco de todas as matérias
da pauta.
O SENHOR 1º VICE-PRESIDENTE (CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO) – É
regimental, vamos colocar em votação.
Os vereadores que aprovam, permaneçam sentados. (pausa)
Aprovado por todos os presentes.
Transfiro os projetos para a Ordem do Dia.
Solicito à secretária que faça a leitura de todas Indicações e Moções que estão no Pequeno
Expediente.
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A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (KAMILLA CARVALHO ROCHA) Lê – Indicação n.º
247/2022, de autoria do Vereador Oldair Rossi.
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (KAMILLA CARVALHO ROCHA) Lê – Indicação n.º
269/2022, de autoria do vereador Oldair Rossi.
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (KAMILLA CARVALHO ROCHA) Lê – Indicação n.º
324/2022, de autoria do vereador Professor Luciano.
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (KAMILLA CARVALHO ROCHA) – Retirando a
Indicação Nº 351 da Vereadora Rosana Pinheiro, pois não se encontra com falta
justificada.
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (KAMILLA CARVALHO ROCHA) Lê – Indicação n.º
363/2022, de autoria do Vereador Dito Xaréu.
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (KAMILLA CARVALHO ROCHA) Lê – Indicação n.º
366/2022, de autoria do Vereador Denizart Luiz.
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (KAMILLA CARVALHO ROCHA) Lê – Indicação n.º
367/2022, de autoria do vereador Fabio Veterinário.
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (KAMILLA CARVALHO ROCHA) Lê – Indicação n.º
368/2022, de autoria do vereador Marcelo Rosa.
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (KAMILLA CARVALHO ROCHA) Lê – Indicação n.º
369/2022, de autoria do vereador Leo Dantas.
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (KAMILLA CARVALHO ROCHA) Lê – Indicação n.º
370/2022, de autoria do Vereador Zé Preto.
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (KAMILLA CARVALHO ROCHA) – Retirando a
Indicação Nº 371 e 372 da Vereadora Sabrina Astori, pois não se encontra com falta
justificada.
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (KAMILLA CARVALHO ROCHA) Lê – Indicação n.º
375/2022, de autoria do Vereador Fábio Veterinário.
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (KAMILLA CARVALHO ROCHA) Lê – Moção n.º
131/2022, de autoria do vereador Max Júnior.
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (KAMILLA CARVALHO ROCHA) Lê – Moção n.º
171/2022, de autoria do vereador Fábio Veterinário.
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (KAMILLA CARVALHO ROCHA) Lê – Moção n.º
177/2022, de autoria do vereador Denizart Luiz.
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (KAMILLA CARVALHO ROCHA) Lê – Moção n.º
180/2022, de autoria do Vereador Professor Luciano.
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (KAMILLA CARVALHO ROCHA) Lê – Moção n.º
182/2022, de autoria do Vereador Marcelo Rosa.
Sr. Presidente, encerrado o Expediente dos Srs. Vereadores.
Em votação todas as Indicações e Moções.
Os vereadores que aprovam, permaneçam sentados. (pausa)
Aprovado por todos os presentes.
Ainda no Pequeno Expediente, pela Ordem o vereador Max Júnior.
O SENHOR VEREADOR MAXWELL JOÃO DOS SANTOS JUNIOR – Boa tarde
Presidente, boa tarde Vereadores, boa tarde público presente, boa tare você que está nos
assistindo através das redes sociais e através da TV local.
Presidente quero fazer uma homenagem hoje a uma pessoa mais que um amigo, um
irmão, conhecido também como prefeito do bairro Kubistchek, uma pessoa que eu tenho
um carinho imenso, natural aqui de Guarapari e tem dedicado o seu tempo em prol de
fazer o bem, em prol da população de Guarapari em especial ali para o bairro Kubistchek.
Quero convidar com a permissão de Vossa Excelência o meu amigo Tcheco para receber
a homenagem, essa singela homenagem.
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Presidente, gostaria de convidar Vossa Excelência também para fazer uma foto com
nosso amigo.
O SENHOR 1º VICE-PRESIDENTE (CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO) –
Passar a presidência para Marcelo Rosa.
(Assume a Presidência o 2º Vice-Presidente Marcelo do Nascimento Rosa)
(vereador Max Júnior, faz entrega da homenagem)
(Reassume a Presidência o 1º Vice-Presidente Carlos Eduardo Nascimento)
O SENHOR VEREADOR MAXWELL JOÃO DOS SANTOS JUNIOR – Sr. Presidente,
na sessão passada também tive a oportunidade de estrar falando ali da reforma da primeira
praça do bairro Itapebussu, tenho acompanhado de perto a reforma e dizer ali para os
moradores que isso é muito importante para o nosso bairro, muito importante para
Guarapari, de fato precisa ser revitalizada, precisa ser inserido brinquedos para que as
famílias possa de fato ali se reunir, bater um bate papo no final da tarde como é feito em
outros bairro. Eu tenho citado também na grande Vitória também no bairro São Pedro,
Santo Antônio lá tem academias populares, lá tem quadras poliesportivas e isso é de
extrema importância para a sociedade. Então quero deixar o eu agradecimento aqui e uma
boa tarde a todos!
O SENHOR 1º VICE-PRESIDENTE (CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO) –
Pela ordem o vereador Izac Queiroz, ainda no Pequeno Expediente.
O SENHOR VEREADOR IZAC QUEIROZ DE JESUS – Sr. Presidente boa tarde,
nobres Vereadores, público que nos acompanha, Selita moradora do Bairro Aeroporto eu
acho que é tia do Marcelo, é parente sua? Não, só amiga mesmo. Gente boa demais, amiga
antiga lá. Não vou falar que ela é velha... [04 ANA ]... Amiga antiga lá. Não vou falar
que ela é velha, não. Ela é antiga do bairro. Se eu falar isso ela briga comigo. Tem uma
história que eu sempre conto lá no bairro, mas eu não posso contar aqui porque ela falou
que vai me processar. Mas ela é minha amiga do coração. Gente, eu quero só aproveitar
essa oportunidade – eu não estou inscrito para falar – e homenagear duas pessoas que
também são amigos do coração e que merecem toda a homenagem possível. Um deles,
Alexsandro Rodrigues. Um amigo, empresário dessa cidade. Já citado pelo vereador
Oldair. Alexsandro tem uma história interessante: ele fez um treino comigo uma vez na
praia e, a partir desse treino, ele virou um atleta. Ele não gostava de treinar. E hoje, ele é
um exemplo de superação. Alexsandro sempre acima do peso, agora tem feito atividade,
participado de vários campeonatos, participa do Team Santana. E é uma pessoa que
merece todo nosso carinho, todo nosso respeito. E eu gostaria de convidar o Alexsandro
para vir aqui na frente pra receber esta homenagem.
(É feita a entrega da homenagem).
Como capitão e titular desse Team Santana, eu vou convidar aqui um amigo, mas um
amigo que eu fui amigo da infância dele. Os pais dele foram os meus padrinhos de
casamento. A mãe dele minha professora. O pai dele, Edinho, era jogador do Guarapari;
eu ia todos os dias de jogos com a chuteira dele ali na mão levar. E eu acho que eu aprendi
só de carregar a chuteira dele eu aprendi a jogar um pouquinho. Então, Bruno, é um amigo
que jogava futebol de botão. Hoje em dia não tem mais isso, não é? Eu jogava futebol de
botão na casa dele. Então, Bruno Daniel Santana, também, por favor, eu gostaria de
convidá-lo aqui para receber essa homenagem.
(É feita a entrega da homenagem).
O Alexsandro, ele tem 46 anos, pai de três filhos, esposa da Viviane, empresário do ramo
de transporte, atleta de corrida. Um dos maiores incentivadores. Nós temos uma história
muito bonita que, quando o carro do Valério queimou, pegou fogo – Valério é um amigo
nosso lá do Aeroporto – ele foi o primeiro que eu liguei e falei: ‘Alexsandro, o carro do
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Valério queimou. Vamos dar uma ajuda’? Aí ele falou: “vamos! Mas vamos chamar mais
pessoas para ajudar”? ‘Vamos’! Em 40 dias nós conseguimos comprar um carro para o
Valério. Um carro barato, popular, doze mil reais. Mas os amigos ajudando com
pouquinho. Ninguém deu muito mais. Foi todo mundo na mesma faixa. E, naquela
oportunidade, o Valério teve o seu carrinho. E compramos um gol, porque Valério é
artilheiro. Então tinha que ser um gol. Já o Bruno, 39 anos, professor de educação física,
mestre e doutor na área. Funcionário público de Guarapari. Professor da faculdade
Pitágoras. Fundador do Team Santana. Fundador do Maratimbo Triathlon e atleta de
corrida de rua e triathlon. Então eu quero homenagear esses dois. Ainda teria o Tiago.
Mas o Tiago teve um compromisso e não pode estar presente. Dizer da minha alegria de
vê-los correndo sempre às madrugadas. Eu só acompanho pelo Instagram. Não dá pra
acompanhar vocês. Dizer que é um prazer ter vocês como representante do nosso
município, do estado e até fora dele. Recebam, de coração, essa singela homenagem,
assinada por mim e pelo presidente dessa Casa, que foi aprovada por todos os vereadores.
Parabéns Alexsandro Rodrigues. Parabéns e obrigado Bruno Daniel Santana.
O SENHOR 1º VICE-PRESIDENTE (VEREADOR CARLOS EDUARDO
NASCIMENTO) – Ainda no pequeno expediente, pela ordem o vereador Professor
Luciano.
O SENHOR VEREADOR LUCIANO LOYOLA – Boa tarde senhor presidente, mesa
diretora, senhores vereadores, público aqui presente, público que nos assiste de suas
casas, do seu trabalho, através das redes sociais e através da TV Guarapari, é sempre uma
honra estar aqui representando o povo de nossa cidade. A educação é sempre um item
que transforma a sociedade e muda as pessoas. E hoje, graças a Deus a gente tem hoje
uma coisa que funciona muito bem em nossa cidade é a educação. E ela funciona bem,
devido aos prédios que foram revitalizados ultimamente, devido a estrutura básica que os
professores tem, falta pouco, mas tem muita coisa que tem a melhorar em nossa cidade
ainda, em relação a estrutura, em relação a prédios, mas a educação ela funciona bem
porque tem professores comprometidos, além da educação, professores que tiram um
tempo extra para dedicar aos seus planejamentos, aos seus estudos. Tiram um tempo extra
para levar um aluno para um projeto diferenciado, seja na capital, seja aqui em Guarapari,
levando a lugares que, o aluno ele mora em Guarapari, mas só que através da escola,
através do empenho de um professor diferenciado esse aluno ele conhece lugares, que às
vezes o pai não conhece, que às vezes ele não teria oportunidade de ir neste lugar com a
sua família. Não porque o pai não queira levar, não porque o pai não tenha condições,
mas às vezes a questão de tempo, a questão de imprevistos acaba não acontecendo. Eu
que sou professor e continuo atuando na rede, eu posso falar isso com propriedade, tem
alunos que nunca foram ao cinema, e a escola que leva esse aluno ao cinema, nunca
foram ao teatro, é através da escola que ele vai ao teatro. Nunca conheceram um escrito,
a escola que vai levar esse aluno para ter o contato com o escritor, e ali ele abrir uma
janela de oportunidades e ter um senso critico e um olhar diferenciado para a vida. E
através disso tudo o aluno vai tendo um desenvolvimento global, um desenvolvimento
amplo e conhecer um mundo novo. Então, eu vou falar de uma pessoa aqui que faz todo
esse trabalho, contextualizado, um trabalho minucioso, ele é professor de história, atua
um bom tempo na escola do bairro Jabaraí e em outras escolas, no município de Vila
Velha e é uma pessoa que merece. Isso aqui é uma singela homenagem, ele merece muito
mais. Então, eu vou chamar aqui o Professor Ramon Felipe Meneses para receber essa
singela homenagem por esta câmara aprovado por este plenário.
(É efetivada a entrega da honraria ao homenageado)
O SENHOR PRESIDENTE (WENDEL SANT’ANA LIMA) – Boa tarde a todos. Tive
um compromisso que me impossibilitou de chegar no inicio da sessão, quero
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cumprimentar a população que está nos acompanhando pelas plataformas e também pela
tevê local e toda a população Guarapariense e convidados que estão aqui presentes na
sessão. Também quero cumprimentar os nobres vereadores. Com a palavra ainda no
pequeno expediente, Vereador Marcelo Rosa.
O SENHOR VEREADOR MARCELO DO NASCIMENTO ROSA – Boa tarde a todos!
Eu gostaria de estar cumprimentando aqui a Selita Mendonça, não é Selita, pessoa de um
coração gigante, cuida muito bem da mamãe, a mamãe sempre com aquela pele de seda
que você cuida. Meus parabéns, continue cuidando dela, ela está acamada, mas é uma
pessoa maravilhosa também, cuida de você muito bem. Eu gostaria de estar aqui
homenageando um grande amigo, uma pessoa que me ajudou muito no meu inicio,
quando eu comecei a trabalhar, foi o meu primeiro curso que eu fiz de socorrista em
Guarapari, e através daquele curso ali, eu parti para o trabalho, eu consegui passar pela
Samarco, Vitória Emergências, Central Remoções, tudo através daquele primeiro curso
que ele me deu. Então, eu falo para você José Aurélio Suéter de Souza que continue
formando pessoas aí que o caminho é esse. Foram vários outros que eu vi também
seguindo a mesma carreira, através do seu primeiro curso que você deu para essas
pessoas. E o curso que você dá em escola, palestra e em vários outros lugares. Continue
com esse trabalho, porque esse trabalho é lindo e salva vidas. O mais importante é que
vem salvando vidas. E quando a gente vê que a pessoa não tem instrução, não tem curso,
acaba com a vida se perdendo no caminho, como eu já presenciei ali naquele Upa, uma
uva matar uma criança por falta de uma manobra que não foi feita na hora certa. Então,
José Aurélio eu te convido para vim aqui para receber essa homenagem aqui, é singela,
mas você é merecedor.
(É efetivada a entrega da honraria ao homenageado)
O SENHOR PRESIDENTE (WENDEL SANT’ANA LIMA) – Com a palavra o Vereador
Léo Dantas.
O SENHOR VEREADOR LEONARDO PESSANHA DANTAS – Boa tarde a todos!
Gostaria de saudar os demais vereadores, e em especial à mesa em nome do Presidente
Wendel Lima. Estou passando aqui hoje para estar convidando todos vocês de casa, e
estendo o convite para os vereadores, em especial para a Kamilla, Zazá e Zé Preto que
tem um empenho muito grande na região norte para o Arraiá Vem que Tem que vai
acontecer no Campo do Una no dia dois de julho. Vai ser um evento bacana, um evento
familiar. E eu gostaria muito de contar com a presença de vocês. Pretendo estar lá com o
meu assessor Kiley, o qual está na linha de frente ajudando sempre e se envolvendo nesse
tipo de projeto que é muito bacana, e sempre reaviva muito o bairro e deixo o meu convite
para vocês. No mais um forte abraço e conte sempre comigo!
O SENHOR PRESIDENTE (WENDEL SANT’ANA LIMA) – Com a palavra o nobre
Vereador Oldair Rossi.
O SENHOR VEREADOR OLDAIR ROSSI – Boa tarde a todos, mesa diretora, nobres
vereadores, quem nos assiste aqui na plateia, pelas redes sociais, TV Guarapari. A minha
vinda a essa tribuna é para agradecer mais uma vez ao poder executivo, ao secretário de
obras Emanuel, a Talita pelo trabalho que vem desenvolvendo pelo interior, pela cidade
e pelo interior. Que eu costumo dizer que o Vereador, costumo dizer não, é a realidade, o
vereador é funcionário do povo de Guarapari, não é funcionário de prefeito, não é
funcionário de governador. Então, estou funcionário do povo de Guarapari. A gente vem
trabalhando com muito empenho, com muita dedicação para atender as solicitações, dos
bairros e também do interior. Então, foi feito um cronograma de obras para o interior, e
hoje eu tive a informação que está terminando toda aquela parte, desde quando começou
em São Félix, São João, Pau de Óleo...
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[07 CLAUDICEIA] ... Bocaina, Alto São Miguel e vasou hoje em Rio da prata. E essa
semana está começando a reabertura da estrada que interliga Cabeça Quebrada a Todos
os Santos. Então o trabalho do Vereador é este, é estar aonde o problema está para
solicitar, indicar, para as secretarias competentes executar os trabalhos para dar
viabilidade e qualidade de vida as pessoas que pagam por isso, porque quando você paga
o seu imposto ele tem que ser revestindo em benefícios acima de tudo. Então agradecer
porque a gente não pode vir só para destruir. Tem pessoas que gostam de destruir,
desqualificar , então eu sou um vereador que gosto de ter projetos, viabilizar e buscar
benefícios para a sociedade de Guarapari, porque tem um ditado que diz: “quem fala
muito não faz nada”. Tem preguiça até de levantar da cama, então nós temos que acordar
cedo e acima de tudo ter um cronograma, uma logística como vereador. É saber onde está
indo, é saber aonde está indo buscar também as verbas para ser investidos no município
de Guarapari.
E queria dizer também que em breve vai ter aí o primeiro campeonato de boxa que diz,
tem gente que fala bola de pau. Queria agradecer ao Cleber estivemos lá com a associação
de moradores de Cabeça Quebrada e São Miguel e vai ser um evento muito bacana lá no
interior no campo de boxa lá de Cabeça Quebrada. E é isso aí agente tem que levar acima
de tudo ações para o interior, o povo do interior precisa ser atendido, não tem nada, o
interior tem que ser mais valorizado porque ali que moram, é ali que trabalham e produz
o sustento para a cidade. O mais uma boa tarde a todos.
O SENHOR PRESIDENTE (WENDEL SANT’ANA LIMA) – Com a palavra o vereador
Fábio Veterinário.
O SENHOR VEREADOR FÁBIO GERALDO MAIO – Boa tarde a todos novamente.
Me traz aqui agradecer a votação dos colegas as indicações e moções.
Eu e o vereador Wendel Lima temos solicitado um certo tempo ali o termino do
asfaltamento das ruas do bairro Fátima Cidade Jardim ou Nossa Senhora de Fátima como
também é conhecida. E já está acontecendo o retorno das obras nesse bairro para terminar
uma parte das ruas, não vai ser o bairro todo mais a obra que estava parada lá já se
reiniciou e acreditamos que isso vai trazer uma benfeitoria muito boa para os moradores
do bairro Nossa Senhora de Fátima.
Além, disso também fiz uma indicação revisando o sistema de vídeo monitoramento aqui
do município de Guarapari, muitas câmeras estão quebradas, umas vinte
aproximadamente e segundo informações do próprio setor não tem concerto. Então nós
precisamos da compra de novas câmeras e de um novo sistema de vídeo monitoramento,
já interligado com a polícia para que rapidamente algum caso suspeito já possa haver
uma intervenção. Essa solicitação é tanto para a prefeitura municipal como para o governo
do estado porque as atuais câmeras elas foram doadas pelo governo estadual e a parte de
vídeo monitoramento fica com a prefeitura. Então a gente pede que o governo estadual
doe novas câmeras e que o governo municipal tenha um sistema de vídeo monitoramento
que seja eficaz. Muito obrigado a todos e boa tarde!
O SENHOR PRESIDENTE (WENDEL SANT’ANA LIMA) – O vereador Fábio falou
muito bem. Nós passamos um momento na cidade, quando eu falo nós, porque todos os
vereadores aqui é referência para algumas comunidades, é referência para alguns
munícipes...[08 ANA ] ...é referência para algumas comunidades, é referência para alguns
munícipes em questão de ligar, reclamar, sugerir. Então, assim, nós ficamos um tempo
com problema na questão das obras de pavimentação asfáltica na cidade e, agora, está
tudo normalizado. Então, em 2020, foi uma série de obras da legislatura passada.
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Vereador não tem emenda na prefeitura, mas dialoga com o prefeito e conquistar obras
para os seus bairros. Então nós conseguimos essas obras lá em Fátima Cidade Jardim em
2020. Mas, como eu digo aqui: política se faz com diálogo, construção e união. E nesse
novo mandato outros vereadores também estão empenhados e dedicado na causa de
Fátima Cidade Jardim. Então hoje eu cheguei até atrasado porque eu estava lá na
comunidade visitando e fiz questão de fazer um registro lá. Eu puxei aqui no sistema
todos vereadores que reivindicaram a retomada dessa obra. E identifiquei o Oldair, que
tinha feito o requerimento, indicações. Identifiquei o Fábio. Identifiquei o Léo Dantas,
dentre outros vereadores que militaram. Fui com o Zazá, fui com o Dito fazer visita. Então
é o seguinte: todo mundo quer o bem de Guarapari! Isso é o importante! Por isso, eu volto,
mais uma vez, a dizer: o importante é a tese do diálogo para se ter construção. Quando se
junta para conversar, dialogar e construir pelo bem da cidade o resultado é aquele que nós
vimos lá hoje, várias ruas sendo pavimentadas. Dali, daqui a 20 dias, está lá no bairro
Santa Monica finalizando a 53 ruas, que foi o pedido da vereadora Kamila juntamente
com vereador Zazá. A união faz a força. E de todos vereadores estão aqui militando pelo
desenvolvimento e crescimento de Guarapari.
Ainda no pequeno expediente, alguns dos nobres vereadores desejam fazer uso da
palavra? Não havendo interesse de nenhum dos nobres pares no pequeno expediente, vou
declarar encerrado o pequeno expediente. Dessa forma, entraremos no horário destinado
aos oradores que, por sua vez, são os nobres vereadores que farão o uso da palavra pelo
tempo regimental de até seis minutos. Com a palavra, para chamar o primeiro orador
inscrito, a nobre secretária, vereadora Kamila Rocha.
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (VEREADORA KAMILA ROCHA) – Vereador doutor
Franz.
O SENHOR VEREADOR FRANZ TRISTÃO – Boa tarde, presidente! Boa tarde, mesa!
Boa tarde, amigos de plenário. Todo mundo querendo me deixar de fora, mas não vão
conseguir. Até mesmo porque, hoje, eu venho aqui cumprimentar toda população de
Guarapari e cumprimentar, no nome da Luciana, que é uma grande atleta do nosso
município, todas as mulheres do município de Guarapari. Eu gostaria hoje de vir a esta
tribuna para atualizar sobre o hospital municipal da cidade, o Hospital Cidade Saúde, que
todos esperam ansiosamente por esta obra estar pronta. Agora, no mês de junho, o
prefeito, junto com a deputada Norma, estiveram no Ministério da Saúde e,
imediatamente, já foram liberados mais um milhão e trinta mil reais para o término da
obra. E a prefeitura entrou com a contrapartida de um milhão de reais. E, com isso, em
reuniões, o cronograma ficou mantido para até o final de outubro, ou novembro o término
da obra. Mas isso ainda é só o início. Início de que isso possa vir realmente a funcionar.
Porque realmente o problema não é a construção da obra. Eu até acho que a construção
da obra é o menos importante, porque se nós acabarmos uma obra e não tivermos o
recurso suficiente para equipar e manter esse hospital imenso que estamos construindo
no nosso município, isso vai virar um elefante branco no nosso município. E isso não é
bom! Mas como todos nós aqui... Eu acho que foram 12 ou 13 vereadores ao governo do
Palácio conversar com o nosso governador. O governador deu garantias que vai abraçar
essa causa e vai ajudar na manutenção do hospital…[09 SAMUEL ] ... Então isso já
deixou a gente mais tranquilo, eu acho que todos nós estivemos ali presentes e o
governador foi bastante enfático em dizer sim, que vai abraçar a causa e que vai assim
que o hospital ficar pronto, ele vai ajudar na manutenção. E também nós temos aí
buscando uma parceria com a Samarco para poder equipar o hospital, e parece que essa
parceria está em vigor, e se Deus quiser vai ser realizada e nós vamos conseguir equipar
e muito bem equipado. Até mesmo porque agora nós temos uma área na Enseada Azul
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que também vai entrar em venda, e talvez parte dessa venda como consta no projeto de
lei, vai ser dedicada também em equipar o hospital. Então, eu só vim para esclarecer,
porque a ansiedade da população é a ansiedade do vereador também que luta e que espera
e que veio para esse mandato, com a esperança que a gente possa trazer um hospital
decente e bom para Guarapari, e até mesmo como todos sabem, eu fiz parte de uma
sociedade de um hospital em Guarapari, o Nossa Senhora da Conceição, e infelizmente
os dois hospitais, o São Judas e o Hospital Nossa Senhora da Conceição foi fechado por
falta de recursos na época do SUS, e a partir de lá pra cá ficamos sem atendimento na
área hospitalar. Mas agora com essa conversa com o Ministro da Saúde o Queiroga, e
quero deixar um grande abraço pelo trabalho que tem feito à frente do Ministério da
Saúde, e também ao nosso Presidente Jair Messias Bolsonaro, pelo belo trabalho que vem
fazendo à frente do comando do nosso país, e que ele é bastante sensível pela área da
saúde, pelo que eu tenho visto das conversas e pelo que ele tem encaminhado ao seu
ministério, para que possa conversar com o município de Guarapari. Então, mais uma vez
quero deixar aqui um abraço a toda a população e espero que o esclarecimento, e virei
outra vez atualizar a população de Guarapari a cada passo que dermos rumo à construção
e a abertura desse hospital. Muito obrigado!
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (VEREADORA KAMILA ROCHA) – Vereador Dito
Xaréu.
O SENHOR VEREADOR MARCIAL DE SOUZA ALMEIDA – Boa tarde Presidente
Wendel Lima, boa tarde nobres pares, mesa diretora, boa tarde a imprensa, boa tarde
funcionários desta casa em nome do Dr. Gustavo dá boa tarde a todos os funcionários
desta casa e parabenizar todo corpo jurídico dessa casa Doutor, quando nós, falamos nós
porque somos uma família, conseguimos provar mais uma vez que o mal nunca vencerá
o bem. Então, parabéns ao senhor a todos os funcionários desta casa e a todos que se
envolveram naquela questão da anulação da eleição do nosso futuro presidente, mas só
vai ficar com a gente até janeiro. O presidente tem um rumo certo para cuidar da nossa
cidade e do nosso Espirito Santo, sucesso e que Deus te abençoe Presidente Wendel Lima.
Mandar um abraço lá para Meaipe para a minha a mãe, que mais uma vez tive a
oportunidade de almoçar com ela, você tem duas vezes que você não fala o meu nome,
você é muito puxa saco do presidente! Minha mãe falou isso presidente. Minha mãe falou
que tem duas sessões que eu não falo dela e fico puxando saco de Vossa Excelência. Eu
falei pra ela que não é puxar saco, mas que o senhor trabalha e Guarapari já conhece, o
Tribunal de Contas conhece e o Espirito Santo vai conhecer. Então, um abraço mãe, um
abraço aqui de todo mundo e muito obrigado meu Deus por essa oportunidade de estar
falando aqui, porque o Senhor é o meu Pastor e nada me faltará. Hoje presidente, a minha
vinda nessa tribuna é com muita alegria, é com muita alegria, porque eu quero falar de
duas pessoas que num pequeno espaço de tempo vocês vão conhecer, eu queria falar de
Honorato do Nascimento Cardoso, professor de educação física há 19 anos, ex-treinador
e atleta do Saldanha da Gama, ex-treinador Náutico Brasil e Caxias Esporte Clube, extreinador da Seleção Brasileira e atualmente atua como treinador de remo Adaptar!
Porque eu estou falando de Honorato, porque atrás de Honorato vem uma figura
simplesmente humana, extraordinária, uma pessoa guerreira, uma pessoa que pode
mostrar para aquelas pessoas que sofrem acidente que o acidente os fez perder um pouco
da movimentação do corpo, e ela é um espelho para essas pessoas. Por que ela é um
espelho para essas pessoas? Porque ela é funcionária pública presidente há 20 anos da
prefeitura do município de Guarapari, Luciana Divino Rocha. Em 2013 essa senhora, essa
moça, essa menina ela sofreu um acidente, no qual ficou com sequelas irreversível no pé
direito, com isso passou a ser remadora do olimpico. Em 2014 com apenas seis meses foi
vice-campeã brasileira que aconteceu em São Paulo . Em 2015, vice-campeã em Brasília.
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Em 2017 vice-campeã brasileira outra vez. Em 2018, primeiro lugar na copa nordeste.
Em 2018 ainda, vice-campeã no brasileiro. Em 2019, campeã brasileira. Em 2021 terceiro
lugar no brasileiro e terceiro lugar no doublé, e finalmente no ano de 2022 nos barcos
curtos. Então eu queria chamar para vir aqui na frente e desejar sorte e muito mais, mais
pra vocês e que Deus continue abençoando a vida de vocês. E obrigado Honorato por
treinar essa irmã. Eu queria chamar aqui na frente com uma honrosa salva de palmas
Honorato do Nascimento Cardoso e Luciana Divino Rocha que é daqui e conseguiu trazer
pra gente essas medalhas. Luciana não trouxe as medalhas e os troféus porque não cabia,
tentamos arrumar um carro em cima da hora, mas não deu. Mas da próxima vez ela vai
trazer as medalhas e vai trazer os troféus.
(É efetivada a entrega das honrarias aos homenageados)
O SENHOR VEREADOR MARCIAL DE SOUZA ALMEIDA – Presidente, encerrando
aqui os minutos e os segundos finais. Hoje foi homenageado aqui um grande amigo, um
irmão, amigo de todas as lutas, o Sandro, o Alexandro proprietário da RC Transportes, e
em nome do Alexandro, já que ele esteve aqui eu queria me dar um abraço e abraçar todos
os caminhoneiros do Brasil, porque como todos sabem sou motorista de profissão, e hoje
os nossos amigos e irmãos, aqueles que nos trazem o alimento, aqueles que não deixam
faltar nada nas nossas mesas. Então, em nome do Alexandro, da RC eu queria deixar um
abraço a todos aqueles que contribuem para o desenvolvimento e o crescimento do nosso
país. Agradecer também à Talita e o Elson que estiveram comigo em Nova Guarapari,
mas uma vez agradecer ao prefeito Edson Magalhães, por ter autorizado essa ida lá e
autorizado o serviço a ser feito. Desejar uma tarde maravilhosa a todos e que Deus nos
abençoe. Amém!
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (VEREADORA KAMILA ROCHA) – Vereador
Denizart.
O SENHOR VEREADOR DENIZART LUIZ DO NASCIMENTO – Boa tarde a todos,
boa tarde ao publico presente. Presidente da mesa diretora, eu quero fazer uma
homenagem aqui e da presença do nosso líder comunitário de Rio Claro Luiz Arpini,
conselheiro de agricultura do município de Guarapari, parceiro lá de luta por esse interior
do município de Guarapari, Aloisio Marques, Aloisio está aí presente como sempre,
acompanhando as nossas lutas no nosso interior. O trabalho ficou bom lá Aloisio?!
Estamos juntos para o que der e vier. Temos a presença da Ilza, está aí também, está
distraída ali... [11 CLAUDICEIA] ... Está aí também, está distraída ali conversando ali
com Leo, um abraço para Ilda e todos os presentes aqui nesta Casa de Leis.
Presidente eu venho aqui mais uma vez manifestar uma situação de repúdio que vem
acontecendo na cidade de Guarapari aonde trabalhadores e familiares estão passando
necessidade. Trabalhadores passando fome, eu me refiro aos trabalhadores da empresa
Lorenzuth, que vou para três meses sem salário. Isso é um absurdo o que acontece no
município de Guarapari. Além do sofrimento da população, principalmente a população
do nosso interior de Guarapari que vem passando por este momento terrível na vida deles,
muitos perderam emprego, muitos foram prejudicados, principalmente aqueles
necessitados precisava vir para o médicos, fisioterapia e principalmente aqueles que vem
para o Instituto dos Rins ali que tem que passar pelas máquinas, o sofrimento da
Hemodiálise. A empresária nem tá aí; o município de Guarapari nem aí está porque até
agora não fizeram nada. O sindicato mantém a greve no ritmo piores que já tiveram na
história do sindicato. Eles mantêm a greve e deixa a prefeitura cada vez mais sem poder
de fiscalizar a empresa! E o povo sofrendo! O ônibus vai a hora que quer, o dia que quer,
não cumpre o contrato, não cumpre com o pagamento dos trabalhadores, nem tão pouco,
nem o simples o vale refeição o ticket feira eu não sei se eles têm isso lá, não sei se eles
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têm esses benefícios. Eu sei que aqueles trabalhadores estão sofrendo! E, demissões por
justa causas para trabalhadores com onze, quinze anos de casa, e a justiça onde está a
justiça no município de Guarapari. A justiça está dando causa favorável, mas as vezes é
a empresa, o judiciário acompanha a coisa mais errada do mundo aqui no município de
Guarapari. Eu não entendo uma coisa que não deu certo, o contrato não está sendo
cumprido. Como que o município deixa uma coisa essa permanecer? Se não tem como
acertar, se não tem como ajudar que outros entre no lugar, que encerre o contrato, que se
procure uma maneira para agir. Hoje lá no meu gabinete estamos entrando com mais um
pedido Presidente, deve cair numa data aí que a câmara vai entrar em recesso, nós
vereadores não temos recesso, nós continuamos trabalhando, que eu não tenho dia, não
tenho férias, nunca tive e também não quero. Então nós vamos trazer os nossos
secretários, procuradores aqui, convocaremos, vão ser convocados, o sindicato também
vai ser convidado também para comparecer o presidente do sindicato, como também a
empresa. E nós aqui já fizemos duas audiências públicas, mostramos esse fato, levamos
ao conhecimento do prefeito que não tem como continuar. Os trabalhadores chegam na
sua casa, dois relatos deles lá, chorando próximo a mim. Zazá a minha filha chega para
mim e fala: papai eu preciso de alguma coisa, eu preciso de alimento, papai eu preciso
disso, papai eu preciso de alguma coisa na escola. E o filho virar para o pai, desculpa, o
pai virar para a filha e virar para os filhos e falar que não tem coo atender a filha. Não
tem como ter um prato de comida para a filha dentro de casa, para os filhos, para a esposa,
é o que estão passando o pessoal da Lorenzuth. Eu peço aos empresários de Guarapari
que estão me ouvindo aí, uma empresa que tem condições , por favor, ajude também
aqueles empregados ali. Eles precisam...[12 ANA] ... ajude também aqueles empregados
ali. Eles precisam de ajuda! O município poderia muito bem ofertar para eles uma cesta
básica nesse momento. Está o nosso pedido lá! Eu espero a gente seja atendido! Porque
está uma vergonha Guarapari! Boa tarde a todos!
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (VEREADORA KAMILA ROCHA) – Vereador Zé
Preto.
O SENHOR VEREADOR ADEMIR PEREIRA – Boa tarde a todos os colegas
vereadores! O que o colega Zazá falou é uma verdade. Porque a gente não vê os órgãos
competentes manifestarem. Fica todo mundo quieto. Então, assim, é uma coisa
inacreditável. A minha vinda aqui é para fazer uma homenagem aos componentes do
Festival do Rei. É um trabalho que eles desenvolvem em vários setores, que é um trabalho
com adolescente, com média idade. Então é um trabalho muito bonito. Em nome de
Fagner Vaillan Lima, quero chamar todos aqui: Edgar Henrique Felipe Silva, Flávio
Rodrigues Vieira, Jean Carlos Rodrigues, Bruno Bandeira dos Santos, Lucas Siqueira de
Souza, Nilton Freire, Yago Ferrari e Marcus Vinícius. Chamar todos aqui para serem
homenageados e que, volto a falar, prestam um trabalho, principalmente para os
adolescentes, muito bonito em cada setor, em cada bairro do nosso estado.
(É feita a entrega das homenagens).
Presidente, pedir a autorização para eu passar a palavra até três minutos para o Fagner
aqui.
O SENHOR PRESIDENTE (VEREADOR WENDEL SANT’ANA LIMA) – Zé Preto
gostaria de franquear a palavra. Eu tenho que pedir autorização ao plenário.
Os senhores vereadores que aprovam permaneçam sentados.
Aprovado por unanimidade dos presentes.
Pode passar a palavra.
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O SENHOR FAGNER VAILLAN LIMA – Boa tarde a todos! Primeiramente, parabéns
Wendel pelo mandato. Agradecer também o meu amigo, Zé Preto, por tudo que tem feito.
Eu vim aqui agradecer esse pessoal, todos que estiver aqui presentes tirando foto. Ainda
faltaram alguns. É o que representa o nosso esporte a nível de estado. Teve aqui presente
o nosso amigo de Guaçuí, Marcos; o carioca, de Piúma; Jean, de Guarapari; Niltinho, de
Vitória e Vila Velha. Mais quem presente de fora? É muita gente na cabeça. O Yago, e o
nosso...[13 SAMUEL ] ... O vídeo clipe dele está passando na rede social a nível globo
local. Parabéns Yago! Esse projeto foi criado pessoal, no intuito de abençoar vidas, no
entanto ele se chama Festival do Rei Abençoando Vidas. Nós entregamos cestas básicas,
medicamentos, através do esporte. E o primeiro esporte que foi iniciado foi através da
Pipa, porque nas comunidades é mais fácil a implantação desse projeto, porque às vezes
não tem uma quadra, não tem um campo e tem o céu pra gente começar um esporte e
voltar a essência. Através disso entregamos cestas básicas, medicamentos, aí veio
acarretando o futebol, treinamento funcional, no qual eu sou o personal trayner. Então,
todas as nossas modalidades são sem fins lucrativos, é gratuito, podem irem lá para vocês
conhecerem. E também já que estou aqui, eu vou fazer um pedido ao presidente e a todos
os vereadores e ao Zé Preto também, até o Fábio Veterinário já fez o pedido, de cobrir a
quadra nossa lá aonde nós temos o projeto, que é na Avenida F, no Itapebussu, na Rua da
Marinha na terceira praça, tem que cobrir ali por causa dos eventos, e ela está muito
desgastada um pouquinho e atrapalha o evento quando está chovendo. E de novo dá os
parabéns ao Yago. Yago, você é um exemplo de superação, saiu da favela, da periferia, o
Festival do Rei tem de abençoado muito e eu sei que você vai abençoar muitas pessoas
através de nós. Sua música está sendo elogiada em todo momento eu recebo pelo zap que
está passando nas propagandas, nas novelas, depois nas propagandas. Parabéns irmão,
continue assim e obrigado a todos!
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (VEREADORA KAMILA ROCHA) – Vereador Dudu
Corretor.
O SENHOR VEREADOR CARLOS EDUARDO DOS SANTOS NASCIMENTO – Boa
tarde Presidente, boa tarde nobres pares, boa tarde aos amigos da plateia. Nós estivemos
ali Dr. Franz, estivemos em Vitória lá naquela reunião lá no governo, além do hospital,
nós tratamos do assunto do nosso incentivo fiscal. E ali nós colocamos, tentamos marcar
uma reunião com o governador no Bandes. Por quê? Porque muitos projetos nosso tem
muitas coisas aqui que acontece no nosso município, são aprovados, vão para a gaveta e
ficam lá. Nós precisamos de mudar a nossa economia, nós precisamos melhorar a nossa
economia! Através de quê? Trazendo empresas pra cá. O maior projeto social, como eu
sempre falo é o emprego. O poro precisa trabalha! Nossa renda per capita está muito
baixa, nosso município não desenvolve saúde, não desenvolve a educação e outras coisas
por quê? Porque se o município focar nesse projeto de incentivo e trazer essas empresas
pra cá. Por isso que nós estivemos lá Dr. Franz, estivemos lá junto, tivemos com o grupo
todinho lá e pedimos ao governador que abra uma agenda pra gente conversar no Bandes
e além do mais outros vereadores fizeram outros pedidos. Tem coisa que acontece no
nosso município a muito tempo, na gestão passada do Presidente Wendel teve em Olaria
no meu bairro, eu não era vereador, e pediu a reforma da praça! E agora eu continuo
pedindo a reforma da praça. Rapaz, está numa situação que a gente não consegue andar
mais no bairro. Nós temos o vice-prefeito, temos um vereador e temos algumas pessoas
que se intitulam que trabalham no governo, que são pré-candidatos a vereador e não
atendem a gente! Isso aí eu falar porque tem várias partes, passam varrendo a rua, mas
não passam na minha rua. Se faz um pedido ao município, no Cras ou em outro lugar eles
não atendem. Mas dessa vez nós vamos colocar fiscalização agora. Eu larguei e não vou
gritar, porque eu não grito com ninguém, eu não falo alto! Eu acho que gritar até atrapalha,
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mas eu quero... O que custa fazer uma cobertura naquela quadra do Olaria!? É uma quadra
tão pequena, e às vezes o poder executivo lança um monte de praça, aquela praça ali a
Praça da Bíblia ali, olha o movimento que tem naquela praça e olha o movimento que tem
lá na Praça do Olaria. Nós tivemos um evento agora que gerou mais de trezentas a
quatrocentas pessoas na praça. Começou a chover o pessoal começou a ficar assustado e
começou a sair e acaba a festa. Olaria não tem nada! Não tem obra pronta. Olaria não tem
nenhuma obra feita pelo município durante esse tempo todo aí. Eu quero que me mostrem
a obra que foi feita lá. Não tem! Então, a gente fica ali passando diariamente e vamos
pedindo e vamos falando, falando e essas coisas nos cansam! Eu não estou aqui para falar
mal de prefeito, eu não estou aqui para falar mal de secretário, eu quero que as coisas
aconteçam no bairro. Porque nós somos os representantes legal do povo ali. Se eu tive
mais voto aqui ou acolá, isso não importa. Importa que eu sou eleito pelo povo, moro no
bairro Olaria. Peço algumas outras obras em alguns lugares, eu consigo pedir, eu não faço
nada, quem faz é o prefeito. Mas essa obra eu peço pelo povo de Olaria, é um povo que
representa na urna, é um povo que está sempre ativo e não consegue fazer essa obra. Já
chegaram pra mim lá e falaram bem assim, alguns empresários lá do bairro falaram,
vamos nos juntar, cada um dá um tanto e vamos fazer a obra. Isso é uma vergonha pra
mim! Estou direito no dia a dia trabalhando, pedindo, clamando e não conseguem fazer
essa obra. Está aí tivemos aí em promessa de campanha a Rua Adhemar de Barros, é outra
vergonha no nosso município! Obra é licitada, ganha e não faz a obra. Então, não adianta!
Nós somos do legislativo aqui e nós temos que sempre unidos. Eu sempre falo:
vereadores, nós temos que estar juntos, temos que estar unidos aqui para brigar, porque o
legislativo aqui é cobrado. E nós estamos de frente, fala meu amigo Luciano.
O SENHOR VEREADOR LUCIANO COSTA LOYOLA BRUNO – Obrigado Vereador
Dudu Corretor pelo aparte. O que acontece ali na Adhemar de Barros que fica na divisa
de Kubistchek, Concha D’Ostra e Coroado é um absurdo! É uma obra que a gente já falou
várias vezes aqui, que foi iniciada ali no ano eleitoral, o senhor prefeito encostou as
manilhas ali, caminhou e falou com os moradores que iria fazer aquela obra ali o mais
rápido possível! Eu e o Vereador Dudu Corretor com a ajuda dos vereadores aqui fizemos
requerimentos, foi aprovado, fizemos indicações, já acionamos Ministério Público,
fizemos audiências publicas, trouxemos morador do bairro aqui e nada até agora. O
morador de lá está com nariz de palhaço! Por quê? Porque a prefeitura não resolve, a
secretaria não resolve e o povo fica a ver navios. Então, a gente pede respeito com o povo
daquela região. É um povo tradicional do município de Guarapari, e assim esse legislativo
aqui ele está aqui para trabalhar junto com o poder executivo. Se tem alguma coisa que é
boa para o povo, nós estamos aqui para atuar, para aprovar e resolver o problema do povo.
Agora, tem situação que... eu não sou contra a Esquina da Cultura que gera renda para o
município. Mas pega o dinheiro, tem que ter as prioridades! Não sou contra a Praça do
Aganay, mas é uma praça que pode esperar. Agora uma praça aonde o povo perde seus
bens, perde o seu direito de ir e vir, pessoas já se afogaram ali já, crianças. Então, vai
esperar tem um óbito, uma coisa pior, uma casa desabar, uma coisa pior para falar. Quem
dera se eu pudesse fazer. Então prefeito, a hora de fazer é agora! O povo está sofrendo e
é o senhor que pode resolver o problema do povo, porque o senhor tem a solução, tem a
caneta na mão. Então, vamos resolver! E esse legislativo está aqui para trabalhar de mãos
dadas com o senhor e resolver o problema. Muito obrigado Dudu.
O SENHOR VEREADOR CARLOS EDUARDO DOS SANTOS NASCIMENTO – E
eu só vou sentar agora com o executivo, a hora que sentar e marcar a minha praça. Sério!
Vou sentar e esperar desse jeito, porque eu quero beneficio, não é nada pra mim, eu
trabalho e tenho a função como vereador, sou profissional, trabalho na minha profissão,
luto pelas coisas. Mas está ficando triste, chateado, eu nunca passei vergonha na minha
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vida como eu estou passando. Isso é triste para um homem, rapaz você ter no seu bairro
uma obra tão simples e não fazer. Então, vamos começar começa pelo meu bairro, não é
porque eu moro no bairro Olaria não, é da minha região, é da nossa região Vereador
Luciano, tanto a Adhemar de Barros, como a praça do Olaria. Uma boa tarde a todos!
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (VEREADORA KAMILA ROCHA) – Presidente,
encerrado o horário dos oradores.
O SENHOR PRESIDENTE (VEREADOR WENDEL SANT’ANA LIMA) – Eu acho
que os nobres vereadores estão no caminho certo. É intensificar mesmo a cobrança, e a
gente percebe assim com muita cautela, com diálogo, com tranquilidade, uma cobrança
serena, é assim que se faz. E chamar a atenção da prefeitura é muito importante. Mas você
chama a atenção de forma educada e cautelosa. O prefeito tem que começar a repensar, o
prefeito tem que começar a ouvir... [15 CLAUDICEIA ] ... começar a ouvir aqueles que
não estão te dando dificuldade a governar a cidade, pelo contrário, estamos ajudando a
governar a cidade e precisamos ser ouvidos. Eu digo as vezes para alguns secretários da
prefeitura que nós não somos funcionários dos secretários, nós não somos funcionários
de alguns cargos de confiança da administração, nós somos agentes políticos assim como
os senhores, pelo contrário que foram direcionados para algumas pastas, nós não nós
fomos eleitos pela população para ser a voz ativa da população. Então a nossa
tranquilidade em fazer gestão, a nossa tranquilidade em legislar, não é dizer que estamos
cem por cento satisfeitos ou aplaudido tudo que está acontecendo. Estamos tendo
dificuldades e Olaria, estamos tendo dificuldade em Kubistchek, estamos tendo
dificuldades em vários pontos e nós estamos ativamente cobrando e persistindo. Hoje
mesmo já mandei mensagem para o prefeito porque eu fui na prefeitura, mas não fui a
sala do prefeito, engana-se quem pensa que por causa eu estava na prefeitura que estava
na sala do prefeito, estava resolvendo outras coisas. Mas já encaminhei aqui uma
mensagem ao prefeito solicitando uma reunião entre prefeito e presidente de câmara, a
gente precisa pontuar alguns pontos da cidade e principalmente pontuar alguns pontos
sobre câmara municipal porque nós temos assim quase um livro para passar sobre as
demandas que nós estamos acumulando. Há alguns meses que nós não estamos tendo
essas devolutivas. Então a prioridade não pode ser o que eu quero, o que o Dudu quer, o
que o Luciano quer, a prioridade tem que ser aonde as pessoas estão tendo dificuldades,
aonde as comunidades estão sofrendo. E porque os vereadores sabem disso? Porque os
vereadores estão no dia a dia, no cotidiano da população. Você sai de casa já tem algum
munícipe te aguardando no seu portão para te reivindicar algo, mas as vezes nem é algo
para si mesmo é algo para o coletivo. Então essa reflexão hoje que o vereador Luciano e
o vereador Carlos Eduardo o Dudu Corretor traz para plenário é um desabafo, então tem
que ser classificado como um desabafo, por várias e várias tentativas de diálogo. E quando
se falta diálogo não prospera. Então está na hora de um instar-te, está na hora de se ligar
para as coisas fluírem, para as coisas começarem a ser desenvolvida na nossa cidade.
Estou feliz também porque as obras de Fátima deram sequência, as obras de Santa Mônica
vão dar sequência, as obras de Meaipe vão dar sequência. Estou feliz! Mas nós também
temos que olhar as outras dificuldades em vários pontos da cidade. Nós precisamos assim,
sermos uma base de apoio, mas uma base aonde que todos os pontos da cidade consigam
ser atendida pela administração. Muitas vezes até o prefeito não consegue alcançar
algumas dificuldades, mas eu digo o seguinte: o prefeito às vezes não sabe, mas eu tenho
convicção que todos os secretários têm ciência de tudo que está acontecendo. Então assim,
eu tem secretaria que eu nem me relaciono mais porque a palavra chave da secretaria é a
palavra não. Então o não pra mim não funciona, a palavra, vamos buscar, a frase vamos
buscar solução é o mecanismo perfeito. Agora, um vereador chega numa secretaria o
secretário a única palavra dele é o não. É é o que? O senhor está aí porquê? Foi eleito
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pela população? O senhor está exercendo a função por concurso público? Ou o senhor
está e comum acordo para ser uma voz, para ser um agente político e cargo de confiança?
É também necessário acordar que o cargo não é vitalício, a função não é vitalícia. Estamos
todos de passagem. E como é uma reflexão aqui que a procuradoria...[16 ANA ] ... E
como é uma reflexão aqui que a procuradoria usa: início, meio e legado. Quando você
sair, quando nós sairmos é preciso ficar o sentimento bom na população. Que o melhor
sentimento é a saudade boa. Não a saudade ruim. Aliás, não é nenhuma saudade! É um
aquele assim: ainda bem que passou. Então, chegou a hora de repensar. Ainda há tempo
para consertar. Encerrado o horário destinado aos oradores, peço que nobre secretária
convoque o primeiro líder partidário inscrito.
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (VEREADORA KAMILA ROCHA) – Presidente, antes
de chamar o próximo vereador, eu quero parabenizar as palavras vossa excelência e só
colocar também a região norte com muitos problemas e muitas dificuldades.
Vereador Zé Preto, do PL.
O SENHOR VEREADOR ADEMIR PEREIRA – Continuando a falar do presidente,
continuando a fala, na verdade, é um desabafo... Assim, em nome... Porque PL também
é população. O partido também é para atender e reivindicar coisas para população. Assim,
esse Requerimento meu, n.º 370/2022, que entrou hoje... É duro a gente vir aqui à tribuna
falar que as academias estão lá, e vai fazer aniversário e o prefeito não instala. Quem
perde? Não é o vereador que perde! São as academias. Uma academia para Barro Branco
ele já instalou. E tem uma academia ganhada desse vereador, pedido em nome... Não foi
o vereador que pediu. Pediu em nome da comunidade. Uma para Condados e outra para
Meaípe, na praça Geraldino. A gente vem aqui pedir um requerimento pedindo para o
prefeito instalar. Estão guardadas as academias. E o que acontece? O prefeito não instala!
Prefeito, o senhor não está fazendo mal para mim. O senhor está fazendo mal para a
população, porque as academia já estão lá. Não é falar mal! Eu estou cobrando um direito
que eu fiz um trabalho para o senhor e para população. Mas a gente requerer isso lá no
estado, na secretaria, através de emenda. Conseguimos instalar a de Barro Branco. Eu
agradeço porque foi instalada. A população está fazendo bom uso da de Barro Branco.
Mas a da praça de Geraldino e a da praça do Ipê, de Condados, está lá para ser instalada.
E eu tenho certeza que têm vereadores que viram lá guardada e o prefeito não instala. Não
dá pra entender! Prefeito, o senhor não está me magoando, prefeito. O senhor está
magoando, na verdade, a população. Porque não é falar mal! Que dia que essa academia
vai chegar pra ser usado pela população? E está lá a academia para vinte e três pessoas
fazerem de uma vez. É uma academia grande. Não é uma academia pequena não. É
grande. Está instalada em Barro Branco e você vai lá a noite para você ver a população
fazendo exercício. Então, assim, prefeito, obrigado por ter instalado em Barro Branco.
Mas nós temos mais duas para instalar na nossa região de Meaípe e Condados. Quer dizer:
está lá parada. Vai fazer aniversário agora em setembro que chegou. Um ano para instalar.
Quem perde é a população. Então, assim, o meu trabalho, eu tenho certeza, que eu faço
pra atender a população. Reivindicação para população, nós corremos atrás junto com a
assessoria vai atrás e consegue. E, a gente... Vai acabar e a população não é contemplada.
Chega no obstáculo de parar na secretaria e ficar guardada lá no galpão. Já levei
moradores para ver. E tem vezes que eles nem acreditam. Mas viram lá que estão as duas
academias paradas lá e vai fazer um ano, e não instala para a população ser beneficiada.
Então, assim, é muito difícil. Duas pracinhas... Na verdade, nós não podemos chamar de
praça, não é, Dito? Todas as duas abandonadas. Todas as três! Condados, Nova Guarapari
e Meaípe. E tem praças aqui que já foram reformadas três, quatro vezes. E a nossa não
foi reformada; não foi refeita. Na verdade, quatro praças. Tem a do morro do Izaltino lá
em cima também. Assim, não é falando... Será que não pode olhar? Prefeito, vai lá e olha!
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Olha o que a população está pedindo! Não precisa levar eu e o vereador Dito não. Lá é
um clamor da população. Instala as academias; reforme as praças. Porque tem praças que
já foram reformadas tem dois anos e hoje está reformando de novo. E as nossas praças...
A praça Geraldino lá em cima nunca foi reformada! Nunca! Tem mais de 20 anos, 25
anos – Dito deve saber melhor do que eu – que foi feita e nunca foi reformada. A praça
Carlos Gerldino, cá embaixo também – que eu me lembre – nunca foi reformada. Então
o que acontece? Precisa dar, assim, um olhar mais para a população. Porque isso daí é um
clamor da população. Não é nem falar mal do prefeito. É ativar, presidente, os olhares do
prefeito para aquela região. A obra nossa da Praia de Meaípe está parada já há mais de
um ano e meio, quase dois anos. Então, assim, precisa olhar com carinho porque, na
verdade, não está agradando o prefeito... Eu vou lá e volto, para mim... É o meu trabalho,
é o meu dever e eu já fiz…[17 SAMUEL ] ... Consegui o recurso para fazer a obra, mas
quem faz a obra é o prefeito. Então assim, fica parado e quem perde é a população. Então
assim, temos que cobrar e pedir ao prefeito para olhar com carinho e pedi ao secretariado
também para olhar, porque se fizer quem vai ganhar é a população. Duas academias
paradas que poderiam estar funcionando. Quando isso acontece é a população que ganha.
Quando chega um beneficio não é Vereador Zazá, Dito, quando chega não sou Eu quem
ganha, não é o Dito que ganha, não é o Zazá, não é nenhum vereador que ganha, quem
ganha é a população! É muito assim, a gente vê, igual hoje passou aqui a camionete
novinha da Pestalozzi, o vereador conseguiu com o Magno Malta, queremos agradecer
ao Magno Malta o nosso senador. Então, tem também uma van aí rodando também
conseguido por este vereador, e você fica alegre. Está atendendo esse vereador? Eu nunca
entrei dentro dela, mas a população está sendo atendida. E isso nos deixa alegre em poder
prestar um trabalho para a população. Então prefeito, olhe com carinho as nossas praças
e as nossas academias na nossa região de Meaipe. No mais, uma boa tarde a todos!
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (VEREADORA KAMILA ROCHA) – Vereador
Denizart do Podemos.
O SENHOR VEREADOR DENIZART LUIZ DO NASCIMENTO – Boa tarde a todos!
O presidente lembrou aqui sobre o Podemos, e sobre o Podemos eu vou solicitar para
mostrar um vídeo aqui, vídeo não, umas fotos aqui. Isso aí é a 388 de Xuri a Amarelos,
chegando lá pra vocês a obra do governo do estado, o qual o nosso partido Podemos nós
apoiamos o nosso governador Renato Casagrande. Essa obra está sendo feita pela
Pelicano, e vai ter um desvio para encontrar aquela estrada de cima a 477, que também já
vai ser pavimentada, vai sair de Village do Sol e vai vim até a Br. 101. Então, são duas
estradas importantíssimas no município de Guarapari, naquela região ali Luiz de vocês,
que vocês agora para ir para Vila Velha vai ser questão de minutos para estar em Vila
Velha, questão de minutos vocês estarão na orla das nossas praias com essas estradas
pavimentadas. E em seguida também, se Deus quiser, o mais tardar em outubro deve
também ser iniciada e dada a ordem de serviço da 388 lá de vocês até Rio Claro. São mais
sete quilômetros de estrada já totalmente o processo encaminhado só falta ir agora para a
licitação para ser iniciadas as obras lá. Essa obra ela é de muita importância para o
município de Guarapari. Então, dessa forma que se caminha, buscando benefícios. O
presidente citou aqui a respeito da Minha Obra Melhor. Minha Rua Melhor. É um projeto
do prefeito de Viana, o Wanderson Bueno, é um garoto, um menino, eu levei o presidente
lá e ele teve o prazer de conhecer. Ele inaugura obra Luiz todos os dias, eu pago qualquer
um para ir lá em Viana, lá todo dia tem uma obra sendo iniciada! Todos os dias, não é
todo momento não, são todos os dias! Em todas as escolas e fora em outros lugares. E nós
trabalhamos em cima desse momento, o Podemos, nós trabalhamos dessa forma. E o
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Arnaldinho em Vila Velha é a mesma logística de trabalho, porque isso? Porque eles são
parceiros do governador. Viana recebeu trinta e dois milhões do fundo a fundo, e agora
chegou mais sessenta e oito milhões. Cariacica vem recebendo muitos recursos do fundo
a fundo; Vila Velha recebeu uma fortuna e nós em Guarapari também conseguimos essa
fortuna pra Guarapari, mas de sessenta milhões eu consegui pra Guarapari. E aí eu
pergunto pra vocês, chegou? Não chegou, por causa das vaidades. São as vaidades
politicas. Zé Preto falou das academias. Eu trouxe uma e foi feita, e eu consegui mais
seis, seis academias, três naquele mesmo formato igual a de Santa Mônica e mais três
academias de musculação, academias muito superior para fazer musculação para o
trabalho de pessoal que mexe com alteres e essas coisas ai. Lindas as academias! Mas por
causa de vaidades, que um tal amigo politico iria trazer um pacotão! Eu estou esperando.
Nem um pacotinho chegou, quanto mais um pacotão. Então é desse jeito que a gente se
aborrece na politica. A gente trabalha, trabalha e trabalha junto com o governo, junto com
o estado com parcerias para trazer os benefícios. Falam que os o governo do estado não
é parceiro. Mentira! O Governo do Estado é parceiro do município, mas tem que ver se o
município é parceiro do Governo do Estado. Mas o governo do estado está fazendo a parte
dele. Nós conseguimos mais cinco milhões e quatrocentos mil do asfalto de Baia Nova à
Rio da Prata, já está na conta da prefeitura. Tem mais dez milhões pra chegar também,
vamos ver se não vai atrapalhar. Só espero que não atrapalhe, porque não está
atrapalhando o Vereador Zazá não, eu com muito menos que isso, eu me reelegi. Então,
com certeza nós trabalhamos para se reeleger, para trabalhar e fazer para o povo. E o povo
reconhece, e nós vamos continuar cada vez mais se empenhando para que o município
seja beneficiado. Então, eu vou jogar o vídeo aí pra vocês, porque eu não coloquei, não
vou jogar nas redes sociais, mas vou colocar no grupo dos vereadores, e os vereadores
vão ver aí quem é que iria enviar o dinheiro pra nós aqui.
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (VEREADORA KAMILA ROCHA) – Vereador Léo
Dantas. Vereador Dito Xaréu declina! Sr. Presidente, encerrado o horário dos lideres de
bancada.
O SENHOR PRESIDENTE (VEREADOR WENDEL SANT’ANA LIMA) – Encerrado
o horário das lideranças partidárias, entraremos na ordem do dia. Por isso, peço que a
secretária faça a chamada dos senhores vereadores para verificação de quórum.
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (VEREADORA KAMILA ROCHA) – Procede à
chamada dos senhores vereadores para verificação de quórum.
O SENHOR PRESIDENTE (VEREADOR WENDEL SANT’ANA LIMA) – havendo
quórum regimental iremos dar sequencia à sessão. Solicito à secretária que faça a leitura
de todos os projetos de resolução que estão na pauta de hoje.
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (VEREADORA KAMILA ROCHA) – Lê: Projeto de
Resolução nº 027/2022 de autoria do Vereador Franz Tristão de Almeida.
Projeto de Resolução nº 028/2022 de autoria do Vereador Franz Tristão de Almeida.
Projeto de Resolução nº 029/2022 de autoria do Vereador Professor Luciano.
Projeto de Resolução nº 030/2022 de autoria da Mesa Diretora.
Projeto de Resolução nº 031/2022 de autoria da Mesa Diretora.
Projeto de Resolução nº 032/2022 de autoria do Vereador Wendel Lima.
Projeto de Resolução nº 033/2022 de autoria do Vereador Wendel Lima.
Projeto de Resolução nº 034/2022 de autoria do Vereador Marcelo Rosa.
Projeto de Resolução nº 035/2022 de autoria do Vereador Denizart.
Projeto de Resolução nº 036/2022 de autoria do Vereador Léo Dantas.
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Projeto de Resolução nº 037/2022 de autoria da Vereadora Kamilla Rocha.
Projeto de Resolução nº 038/2022 de autoria da Vereadora Kamilla Rocha.
O SENHOR PRESIDENTE (VEREADOR WENDEL SANT’ANA LIMA) – Encerrado
a leitura dos projetos...[19 CLAUDICEIA]... Dos Projetos de Resolução, vamos nesse
momento aos pareceres, por isso convoco a Comissão de Redação e Justiça para exarar
o parecer. Com falta justificada da nobre Vereadora Rosana Pinheiro que é Relatora da
Comissão, eu irei nomear como Relator da Comissão o vereador Carlos Eduardo do
Nascimento – Dudu Corretor.
O SENHOR VEREADOR CARLOS EDUARDO NASCIMENTO – Boa tarde a todos!
Meu parecer é favorável, Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE (WENDEL SANT’ANA LIMA) – Parecer seguindo os
pareceres da Comissão, dos membros da Comissão, chamo a vereadora Kamila Carvalho
Rocha.
A SENHORA VEREADORA KAMILA CARVALHO ROCHA) – Parecer favorável.
O SENHOR PRESIDENTE (WENDEL SANT’ANA LIMA) – Para finalizar a Comissão
de Redação e Justiça o nobre Vereador Zé Preto, não estando presente no plenário, passo
para o seu substituto legal, vereador Leonardo Pessanha Dantas, perdão, o Zé trocou de
Partido então o seu substituto legal é o vereador Marcelo Rosa, com a palavra.
O SENHOR VEREADOR MARCELO DO NASCIMENTO ROSA – Meu parecer é
favorável.
O SENHOR PRESIDENTE ( WENDEL SANT’ANA LIMA) – O parecer da Comissão
de Redação e Justiça foi por unanimidade favorável aos projetos de resolução.
Em primeira discussão os Projetos de Resolução.
Não havendo interesse de nenhum dos nobres Pares em discutir em primeira discussão,
entraremos na segunda discussão dos Projetos de Resolução.
Também não havendo interesse de nenhum dos nobres Vereadores em discutir as
matérias, entraremos no processo de votação.
Em votação os pareceres da Comissão de Redação e Justiça que por sua vez foi, todos os
membros foram favoráveis aos Projetos de Resolução.
Nesse momento apreciação do plenário.
Os vereadores que aprovam, permaneçam sentados. (pausa)
Aprovado por todos os presentes.
Em votação os Projetos de Resolução Nºs 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035,
036, 037, 038/2022 .
Antes de colocar em apreciação do plenário os Projetos de Resolução, quero parabenizar
a Paróquia São Pedro na pessoa do Padre Rafael pelo excelente evento de São Pedro no
dia de ontem desde as cinco horas da manhã, com Alvorada Festiva, depois o Padre foi
nadar até São Pedro ali na ilhota da Prainha, missa na igreja da Prainha, depois uma linda
carreata onde participei, depois procissão marítima, em sequencia procissão terrestre
emocionante até a missão Solene em homenagem a São Pedro e o show da Banda
Dominus. Eu quero parabenizar o Padre pelo seu acolhimento, é nítido e notório ontem
na Prainha de Muquiçaba a presença em massa dos fiéis da Igreja Católica na Prainha de
Muquiçaba. Não tenho dúvida que esse é o trabalho, resultado do trabalho de acolhimento
do Pároco Rafael a frente da Paróquia São Pedro em Muquiçaba. Então são Pedro é o
padroeiro dos pescadores, padroeiro do nosso município. Ontem foi feriado municipal e
eu não poderia deixar de registrar e parabenizar toda comunidade São Pedro na pessoa do
seu Padre Rafael.
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Dando sequência ao processo de votação em plenário. Vereadores vão apreciar nesse
momento os Projetos de Resolução Nºs 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036,
037, 038/2022.
Os vereadores que aprovam, permaneçam sentados. (pausa)
Aprovado por unanimidade dos presentes.
Nesse momento entraremos na segunda discussão de outras matérias e votação, por isso,
solicito a Secretária que faça a leitura do Projeto de Lei Nº 104/2022.
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (KAMILLA CARVALHO ROCHA) lê – Projeto de Lei
Nº 104/2022 de autoria da Vereadora Rosana Pinheiro.
O SENHOR PRESIDENTE (WENDEL SANT’ANA LIMA) – Em segunda discussão o
Projeto de Lei Nº 104/2022.
Em segunda discussão o nobre Vereador Luciano Bruno Loiola Costa.
O SENHOR VEREADOR LUCIANO LOIOLA BRUNO COSTA – A todos novamente
Boa tarde ...meu tio.
O SENHOR PRESIDENTE (WENDEL SANT’ANA LIMA) – Seu tio veio te prestigiar.
O SENHOR VEREADOR LUCIANO LOIOLA BRUNO COSTA – Meu tio, um grande
abraço, meu tio Daniel, conhecido...[20 ANA] ... Meu tio Daniel, conhecido como Rei da
Ostra, em Guarapari; herdando esse nome do avô Nestor Nunes Loyola. Seja sempre bemvindo a esta Casa, Daniel! Deus te abençoe! Abraço! Mandar um abraço também para a
dona Maria Aparecida, lá de são Gabriel, a mãe da Lana, fazendo aniversário hoje. Meus
parabéns! Pessoal, esse projeto aqui, a gente tinha feito um bem parecido. Então a gente
conversou com a Rosana Pinheiro, é um projeto que proíbe moções honrosas a pessoas
que cometeram algum crime, ou esteja respondendo a alguma ação. Pessoas que estão ali
respondendo ação de maus tratos aos animais, ação contra a mulher. Então a gente fez um
projeto dessa mesma magnitude. Aí a Rosana tinha feito antes. Meus parabéns a vereadora
Rosana Pinheiro. Nada mais do que justo! Para receber uma moção, alguma homenagem
nessa Casa a pessoa tem que estar limpa e em dia com as suas obrigações jurídicas. No
mais, uma boa tarde a todos!
O SENHOR PRESIDENTE (VEREADOR WENDEL SANT’ANA LIMA) – Em
segunda discussão, o nobre vereador Izac Queiroz.
O SENHOR VEREADOR IZAC QUEIROZ – Senhor presidente, nobres vereadores,
amiga Ilza presente aqui, público de casa. É um projeto que depende de uma certa análise.
Se você analisar, por um lado, essas pessoas não mereciam ser homenageados por esta
Casa e nem em nenhum lugar. Mas se nós olharmos a luz do que prega a Bíblia – e hoje
nós vamos homenagear pastores nesta Casa – as pessoas têm direito de errar e, ainda mais,
de corrigir os seus erros. Então é um projeto que tem a sua importância, tem o seu valor.
Não homenagear pessoas que cometeram erro, mas elas não poderão ser castigadas
eternamente por esse erro cometido. Nós erramos, nós pecamos, nós cometemos erros e
Deus nos perdoa. Então é muito complicado aprovar um projeto desse natureza nesta Casa
e a gente falar assim: você não pode receber homenagem; você sim. Quando todos nós
também cometemos erros. Então eu tenho dificuldade de votar a favor desse projeto, a
luz daquilo que prega a palavra de Deus. Porque o cidadão tem o direito de corrigir o seu
erro. E tem o direito, sim, de ser perdoado. Se Deus o perdoa por que nós vamos condenálo não dando uma homenagem nessa Casa? Então, assim, é complicado! Vereador, me
desculpe a falar nesse momento. A luz do que prega a palavra de Deus eu falar assim: eu
vou votar a favor desse projeto, uma vez que, no dia de hoje, estamos homenageando,
numa sessão solene… Parabéns, presidente, por essa iniciativa! Alguns pastores estarão
daqui a pouco sentado. E como é que nós vamos falar: pastor, ninguém vai ser
homenageado mais nessa Casa porque cometeu um erro no passado há dez, quinze, vinte
anos. E essa condenação fica. E vai ser difícil, também, eu chegar aqui na hora e falar
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assim... Digamos que o vereador tenha homenageado uma pessoa que cometeu um erro.
Como é que eu vou saber que aquela pessoa cometeu um erro? Aí vamos ficar assim
Franz está homenageando alguém que cometeu um erro. O Izac está homenageando
alguém… Nós vamos começar a ficar apontando os erros do passado das pessoas aqui
nesta Casa. Então, a gente não vai conseguir pedir... A gente vai ter que começar a pedir
um nada consta, alguma coisa do histórico da pessoa antes de homenagear. E aí, a Casa,
vai ter que começar a criar esses critérios internos aí. Eu vou fazer uma moção e a
Comissão de Redação e Justiça vai ter que fazer uma análise criteriosa da vida passada,
pregressa desse homenageado. Então é muito complicado a gente usar. Eu até gostaria,
presidente, se tiver ainda essa condição – eu sei que está em votação – que isso fosse
retirado de pauta, que tivesse uma discussão melhor para olhar melhor o teor desta lei,
para a gente também não rejeitar um projeto que é importante, vereador. Porque a ideia
inicial dela é importante. Porém, ele traz alguns desdobramentos que causam uma certa
estranheza, pelo menos ao meu ver.
O SENHOR PRESIDENTE (VEREADOR WENDEL SANT’ANA LIMA) – Com a
palavra o nobre vereador Dito Xaréu.
O SENHOR VEREADOR MARCIAL SOUZA ALMEIDA – Boa tarde, presidente! Boa
tarde, nobres pares! Boa tarde a plateia, a imprensa, os funcionários desta Casa.
Presidente, as minhas palavras, eu acho que o vereador Izac já tirou algumas palavras de
minha boca. Nós estamos falando de pessoas que foram condenadas. E a ressocialização?
E essa pessoa? Se nós criamos uma lei aqui que pessoas condenados, que já pagaram pelo
seu erro não puder trabalhar mais na cidade, no Brasil, no mundo? Nós somos seres vivos,
na nossa veia corre sangue. Nós somos passíveis de erros e acertos…[21 SAMUEL ] ...
Eu, o meu voto é contrário, já penso aos amigos que façam uma análise na mente sobre
esse projeto. Porque se uma pessoa maltratar um animal, essa pessoa hoje ela é condenada
e ela paga por isso, que seja fiança, que vai para o presidio, mas ela tem o direito de se
arrepender. Se uma pessoa agredir uma mulher, não sabemos porque agrediu ou a mulher
agrediu o homem. Então, nós temos que olhar para essas pessoas com realmente com
carinho e trazer as pessoas para o nosso lado para conversar com essas pessoas. Amanhã
se Deus me der vida e saúde e eu peço todo dia, que me livre de todo mal, que abençoe
essa casa de homens e mulheres, todo dia gente, todo dia, todo dia eu converso com Deus.
Inclusive, eu peço a ele para me dar esse coração que eu tenho, eu falo isso com os meus
filhos, com a minha noiva, com meus amigos, a única coisa que eu sou é ignorante, mas
eu tenho um coração grande. Passei por alguns momentos difíceis na minha vida, mas o
meu braço está aberto, inclusive para aquelas pessoas que quiseram ver o meu mal.
Porque como o Vereador Izac falou aqui, se Deus perdoa, porque eu não vou perdoar!
Então, eu falei desde a primeira vez quando eu vi esse projeto, quando eu vi o projeto do
Professo Luciano eu iria falar com ele sobre o projeto, mas ele retirou! Eu acho que é um
direito da vereadora de colocar um projeto desses, é um direito nosso de colocar qualquer
projeto aqui, mas também nós temos que analisar, porque é uma coisa muito difícil. Saber
que Dito Xaréu cometeu um crime talvez desses, e o Dr. Franz quer fazer uma
homenagem a ele, porque é um cara que batalha por pessoas. Mas tipo assim, “Dito Xaréu,
matou um cachorro”. Ele foi preso, foi condenado, pagou fiança, e depois que ele passou
por isso ele resolveu pegar os cachorrinhos de rua e cuidar desses cachorros, porque foi
uma lição pra ele, e aí eu não vou poder receber uma homenagem aqui? Então, o meu
passado não pode me incriminar! O nosso passado não pode nos incriminar. Então, eu
voto contrário e peço também aos nobres pares que pense, porque como falei somos seres
vivos, somos passível de erros e acertos e na nossa veia corre um sangue. E acima de nós,
temos um Deus misericordioso, poderoso, um Deus que perdoa, um Deus que cura e um
Deus que nos alivia. Meu muito obrigado a todos!
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O SENHOR PRESIDENTE (VEREADOR WENDEL SANT’ANA LIMA) – Pela ordem
o nobre vereador Zazá, em sequencia o nobre vereador Franz Tristão de Almeida.
O SENHOR VEREADOR DENIZART LUIZ DO NASCIMENTO - Eu também
acompanho os vereadores que me antecederam, eu terça-feira eu não estava aqui, porque
eu tive um médico, estou fazendo um tratamento de vista. Senão, na terça-feira mesmo já
teria me manifestado desfavorável a esse projeto na primeira discussão. Mas hoje eu estou
aqui e vou falar por que. Eu já aqui nesta casa já homenageei uma pessoa que teve
problemas no seu passado. Essa pessoa hoje é um excelente comerciante, uma pessoa que
deu a volta por cima de todos os problemas, o qual ele passou. Foi com o erro, foi como
o vereador Dito Xaréu e Izac falaram, o erro está na raça humana. Na raça humana há
aqueles que cometem delitos, cometem atrocidades com os animais e agressividade
dentro do âmbito familiar. As leis estão aí, e as leis tem que ser aplicadas com muita
rigidez. Tem homem que agride mulher e tem mulher que agride homem! Tem a Lei
Maria da Penha, só falta criar a lei João José! João ou José tem criar também, porque tem
muitas mulheres que agridem os homens por aí a fora, e não é pouco não. Isso é dentro
da casa, dentro das famílias e tem pessoas também que maltrata os animais. Hoje as leis
quanto à maus tratos de animais, hoje está dando mais cadeia do que você matar um ser
humano. As coisas estão de um jeito aí, na cidade já aconteceu crimes aí para pessoas
serem punidas e serem julgadas está demorando. Mata um animal ali e flagrado pra vê o
que acontece! Está certo a lei? Parabéns por essas leis, e que cada vez seja mais forte, que
fortaleça mais a Lei Maria da Penha, que fortaleça mais as leis dos animais. Mas nós não
podemos cercear uma pessoa que está no seu ato de recuperação, no momento de
recuperação. Pessoas tem que ser recuperadas. Hoje nos presídios existem os agentes de
ressocialização, existem assistentes sociais. Existem pessoas que estão presas,
angustiadas e pagando pelos seus crimes, mas querem sair dali para terem uma nova vida,
terem uma chance de mostrar para a sociedade que eles tem condições. Então, uma
câmara que veta uma pessoa que você quer homenagear, que ela saiu daquela situação
difícil que ela passava, um projeto desse aqui, atrapalha. Isso pode caminhar nessa casa
não gente, me desculpe Professor Luciano, eu tenho o maior carinho por você Luciano.
E eu não vejo com bons olhos esse projeto.
O SENHOR PRESIDENTE (WENDEL SANT’ANA LIMA) – Ainda em segunda
discussão o projeto 104/20222 de autoria da Vereadora Rosana Pinheiro que está em
discussão no plenário. Com a palavra o nobre vereador Franz Tristão de Almeida.
O SENHOR VEREADOR FRANZ TRISTÃO DE ALMEIDA – Sr. Presidente, quero
fazer um testemunho aqui, tive minha família um usuário de drogas, alcoólatra e essa
pessoa teve esses casos de agressão de família, e Deus agraciou a vida dele e a nossa, hoje
o tornando uma das pessoas mais queridas dentro do nosso lar. Então, em homenagem a
ele jamais poderia votar numa matéria dessas. Como é que uma pessoa que hoje tem o
nosso respeito, o nosso carinho vai ficar condenada pela família, como condenado para
sempre. Isso não vai acontecer nem com ele e nem com ninguém. Então, eu só quero
pedir ao presidente, se pudesse retirar a matéria, acho que ficaria. Então, vamos deixar a
matéria em plenário e gostaria de pedir desculpas à vereadora Rosana Pinheiro, porque
foi ela que produziu a matéria. Até mesmo porque os crimes aqui, “proibição de
concessão honrosa a condenado por violência doméstica, mal tratos a animais e por ato
de improbidade e por crime de corrupção”. E nós sabemos que tem crimes muito mais
graves do que esses, que talvez deveriam estar sendo julgados hoje. Mas hoje fica só o
meu testemunho de família, porque realmente uma pessoa que teve um problema no
passado e hoje essa pessoa dentro do nosso lar ele é um dos maiores que tem, e tem um
grande respeito de todos. Então, peço desculpas mais uma vez a pessoa que fez, que
realmente vou ter que votar contrário à matéria.
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O SENHOR PRESIDENTE (VEREADOR WENDEL SANT’ANA LIMA) – Em
segunda discussão o nobre vereador Oldair Rossi. Lembrando a você que está em casa
que... [23 CLAUDICEIA] ... Que nós estamos em segunda discussão do Projeto de Lei
Nº 104/2022, o projeto, o assunto é proibição de pessoas condenadas a receber
homenagem no parlamento.
O SENHOR VEREADOR OLDAIR ROSSI – Boa tarde Presidente!
Eu acho um projeto de lei desse um absurdo, em primeiro lugar eu não sou de botar meias
palavras eu coloco a palavra inteira. Eu acho que nós temos coisas muito mais importantes
dentro do município para se criar projetos de lei. Agora, você tem as leis federais que nem
a gente ve dentro do município que não funciona, agora você vai discriminar uma pessoa
aonde ela já foi punida, se ela cometeu um erro ela vai ser punida pela justiça ao qual não
ve punindo, a gente tem exemplo aí que vem acontecendo em Guarapari, na situação da
Lorenzuth. Não se dá favorável ao trabalhador, ao pai de família, mais sim a empresa.
Então eu faço aqui uma análise, que pelo amor de Deus, é cada coisa que a gente ve que
não dá nem para acreditar num negócio desse. Você comete um crime, você vai preso,
você é condenado, você paga a sua pena, tudo bem! Ele pagou a sua pena. Sou totalmente
contra uma pessoa que pega um animal , espanca o animal, para mim é mais animal do
que o animal, porque um cidadão desse ele tem que ser punido ao rigor da lei. Agora, se
ele foi punido, se ele pagou pelo seu erro, pelo amor de Deus! Você vai fazer um projeto
de lei e daqui a pouco para você homenagear uma pessoa você tem que ir lá no HPP fazer
um resumo da vida da pessoa para prestar uma homenagem a pessoa. Eu tenho que tomar
conta da minha vida, da vida da minha família, não é da vida das outras pessoas. É o
cúmulo do absurdo uma situação dessa. Sou contrário, mil vezes contrário! Pedir,
Presidente que coloque em votação, não precisa tirar de pauta não a gente não vota a
favor, no meu ponto de vista. Pelo amor de Deus vereadores vamos fazer projetos de lei
para trazer dignidade ao povo. E isso que a gente precisa fazer nessa Casa. Uma boa tarde!
O SENHOR PRESIDENTE (WENDEL SANT’ANA LIMA) – Informando a população
que estão em casa nós estamos discutindo em segunda discussão o Projeto de Lei Nº
104/2022 de autoria da Vereadora Rosana Pinheiro, que quer proibir no plenário pessoas
que foram condenadas a serem homenageadas.
Com a palavra o nobre Vereador Max Júnior.
O SENHOR VEREADOR MAXWELL JOÃO DOS SANTOS JUNIOR – Presidente boa
tarde, boa tarde demais vereadores.
Parabenizar ao amigo vereador Izac também pela sua colocação que foi muito sábia as
suas palavras. Tenho certeza também que talvez a vereadora Rosana não tenha atentado
para esse detalhe. Mas eu queria só deixar uma passagem Bíblica aqui Presidente. Hoje a
gente vai ter a sessão solene aí também em homenagem aos Pastores. No Livro de João
8.1-11 Jesus fala bem assim: “quem dentre voz não tiver pecado que atire a primeira
pedra”. Na época os fariseus trouxeram uma mulher que foi pega em adultério e pela Lei
de Moisés teriam que apedrejá-la. E, colocaram na frente de Jesus... Oh Jesus tem que
cumprir a lei de Moisés e Jesus abaixou a cabeça, escrevendo com as mãos, e eles
perguntando de novo, Jesus tem que apedrejá-la. E Jesus falou assim; quem dentre voz
não tiver pecado que atire a primeira pedra. Então todas essas pessoas que forem
condenadas ou que tiveram uma passagem elas merecem uma segunda chance, merece
uma ressocialização. Todos nós temos erros, alguns até ocultos , outro visíveis, mas todos
nós merecemos uma segunda chance. E Jesus perguntou...[24 ANA] ... merecemos uma
segunda chance. E Jesus perguntou depois para ela, falou bem assim: “qual dentre eles
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estão aqui”? E ela respondeu: “ninguém mais, senhor”! Ou seja, todos eles também
tinham erros. Mas todos também eram merecedores do perdão. Obrigado, presidente!
O SENHOR PRESIDENTE (VEREADOR WENDEL SANT’ANA LIMA) – Encerrado
os pedidos de fala em segunda discussão, nós vamos passar para o momento dos
encaminhamentos de votação. Para encaminhar a votação, o nobre vereador Izac Queiroz.
O SENHOR VEREADOR IZAC QUEIROZ – Senhor presidente, eu tenho uma
graduação em Direito e estaria rasgando esta graduação em direito se a gente votasse
favorável. O Código Penal, no art. 8º, trata – doutor Gustavo está aqui presente e doutor
Vinicius – do non bis in idem. O que quer dizer: ninguém pode, ou deve ser condenado
duas vezes pelo mesmo crime. E o que nós estamos criando aqui hoje – se aprovamos
essa lei – é um tribunal de exceção. Nós vamos começar a condenar as pessoas duas vezes
por aquilo que o vereador Franz citou. E a gente fica até assustado porque esse projeto
acabou tendo uma tramitação e não foi percebido isso na tramitação. E a gente, até a
autora é formada também, graduada em direito, advogada e ela deveria ter prestado
atenção com relação a isso. Por isso que eu fiz uma fala no início dividindo: eu entendo
a preocupação de não condenar ninguém. Mas não vai ser o papel dessa Casa, na minha
opinião, de fazer isso. Eu acho que é um bom senso do próprio vereador ao procurar
homenagear pessoas que mereçam homenagens, que sejam pessoas de uma moral de
ilibada, ou que estejam fazendo um serviço, ou que estejam se recuperando ou
recuperado. Então a gente sabe que o erro existe! E, se fosse por questão de pecado, eu
não deveria nem estar aqui como vereador, porque eu tenho os meus erros, cometo os
meus pecados. Então teria que ser um critério também para eleger vereadores, deputados,
senadores, prefeitos, governadores, presidente da República se a gente for analisar isso.
Então eu encaminho a votação contrária ao Projeto de Lei n.º 104/2022.
O SENHOR PRESIDENTE (VEREADOR WENDEL SANT’ANA LIMA) – Encerrada
a discussão, entraremos no processo de votação.
Em votação os pareceres da Comissão de Redação e Justiça que, por sua vez, foi favorável
Projeto de Lei n.º 104/2022.
Os senhores vereadores que aprovam permaneçam sentados.
Por sete votos a dois, o parecer da Comissão de Redação e Justiça foi rejeitado.
Nesse momento, entraremos no processo de votação do Projeto de Lei. Em votação o
Projeto de Lei n.º 104/2022, de autoria da vereadora Rosana Pinheiro.
Os senhores vereadores que aprovam permaneçam sentados.
Por oito votos a um, o projeto foi rejeitado.
Quero agradecer a população de Guarapari que nos acompanhou até aqui. Agradecer a
presença de todo o público presente, dos homenageados de hoje. Também agradecer a
companhia da população de Guarapari que esteve conosco ligadinha aqui pela TV, pelas
redes sociais da Câmara e aproveitar para convidar hoje, o plenário a partir das 19 horas
vai estar realizando a sessão solene do Dia do Pastor e a TV Guarapari vai transmitir a
sessão às nove e meia da noite, porque no horário da sessão é o mesmo horário do
Programa Panorama e do Jornal Guarapari. Por isso a tevê vai fazer toda a cobertura da
sessão solene e vai transmitir a partir das 21 horas e 30 minutos para quem quiser
acompanhar. Nós estaremos também ao vivo pelas plataformas digitais. Não havendo
mais nada a tratar, declaro encerra a sessão.
(A Sessão foi encerrada às 17 horas e 16 minutos)
WENDEL SANT’ANA LIMA
Presidente da Câmara Municipal de Guarapari
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