29ª SESSÃO ORDINÁRIA - 07/07/2022

[ANA ] Boa tarde todos! Quero, de forma especial, cumprimentar os homenageados da
tarde de hoje aqui na sessão. Quero cumprimentar, de forma muito carinhosa, os taxistas
da nossa cidade que fazem presença aqui na Câmara Municipal. E, também, de forma
muito especial, em nome das senhoras e dos senhores vereadores, a população de
Guarapari que nos acompanham ao vivo neste momento pela TV local e também pelas
plataformas digitais. Neste momento, eu peço que os nobres vereadores tomem assento
em seus respectivos lugares, bem como assinarem o livro de presença. São 15h12,
estamos iniciando a 29ª sessão ordinária e a última sessão do primeiro semestre legislativo
de 2022. Peço que a nobre secretária faça a chamada das senhoras e dos senhores
vereadores para verificação de quórum.
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (VEREADORA KAMILA ROCHA) – Boa tarde
presidente, nobres vereadores, toda população presente, assim como os funcionários da
Casa e a população que nos assistem em suas residências. Atenção vereadores para a
chamada.
(Procede a chamada dos senhores vereadores para verificação de quórum).
Há quórum, presidente.
O SENHOR PRESIDENTE (VEREADOR WENDEL SANT’ANA LIMA) – Havendo
quórum regimental, declaro aberto os trabalhos dessa sessão ordinária no dia de hoje.
Peço ao público presente que se coloque de pé, também os nobres vereadores para que a
nobre vereadora e líder do governo municipal, Rosana Pinheiro, possa fazer a leitura de
um texto bíblico.
A SENHORA VEREADORA ROSANA PINHEIRO – Quero cumprimentar a mesa, na
pessoa do presidente; cumprimentar os nobres colegas; de forma especial, aqueles que
que se fazem presentes e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. A palavra de
hoje está lá no livro de Filipenses, onde Paulo fala assim para nós…
(Procede a leitura do texto bíblico).
O SENHOR PRESIDENTE (VEREADOR WENDEL SANT’ANA LIMA) – Em
discussão a Ata da sessão anterior... [02 SAMUEL] ... Não havendo interesse de nenhum
dos nobres vereadores com interesse em discutir a Ata da sessão anterior. Irei colocar no
processo de votação.
Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam sentados.
Aprovado por unanimidade dos presentes.
Solicito à nobre secretária que faça a leitura dos avisos protocolares.
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (VEREADORA KAMILA ROCHA) – Lê: E-mail do
Gabinete do Vereador Zé Preto, justificando a ausência da sessão ordinária.
O SENHOR PRESIDENTE (VEREADOR WENDEL SANT’ANA LIMA) – Solicito à
nobres secretária que faça a leitura dos expedientes normativos de autoria do poder
executivo. Antes porém, com a palavra o Vereador Leonardo Dantas.
O SENHOR VEREADOR LEONARDO PESSANHA DANTAS – Boa tarde presidente,
boa tarde ao publico presente, gostaria de saudar a todos os vereadores, em especial à
mesa diretora.
Presidente, eu gostaria de pedir dispensa de interstícios e regime de urgência, parecer oral
do projeto 005/2022.
O SENHOR PRESIDENTE (VEREADOR WENDEL SANT’ANA LIMA) – A
solicitação do nobre vereador Leonardo Dantas é regimental. Essa é uma matéria do
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governo municipal em atendimento à classe dos taxistas, e o vereador pede dispensa de
interstícios e urgência. Então nesse momento eu irei colocar para apreciação do plenário
Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam sentados.
Aprovado por unanimidade dos presentes.
Transfiro a matéria para a ordem do dia, para os senhores que estão aqui para
acompanharem a votação, essa matéria ainda vai ser votada na sessão de hoje, só foi
transferido para um outro momento da sessão, que a gente denomina de ordem do dia.
Solicito à nobre secretária que faça a leitura do projeto de lei complementar nº 017/2022
de autoria do poder executivo.
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (VEREADORA KAMILA ROCHA) – Lê: Projeto de
Lei Complementar nº 017/2022 de autoria do poder executivo.
O SENHOR PRESIDENTE (VEREADOR WENDEL SANT’ANA LIMA) – Baixado às
comissões.
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (VEREADORA KAMILA ROCHA) – Lê: Projeto de
Lei nº 078/2022 de autoria do poder executivo.
O SENHOR PRESIDENTE (VEREADOR WENDEL SANT’ANA LIMA) – Baixado às
comissões.
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (VEREADORA KAMILA ROCHA) – Lê: Projeto de
Lei nº 103/2022 de autoria do poder executivo.
O SENHOR PRESIDENTE (VEREADOR WENDEL SANT’ANA LIMA) – Algum
vereador tem alguma observação sobre essa matéria? Com a palavra a Vereadora Kamilla
Rocha... [03 RUTH] ... a solicitação da Vereadora Kamila Rocha é regimental, irei
colocar em apreciação para analise dos nobres vereadores.
Os senhores vereadores que aprovam permaneçam sentados. (pausa)
Aprovado por unanimidade dos presentes.
Por isso, transfiro a matéria para a Ordem do Dia!
Nesse momento entraremos no Expediente dos nobres vereadores!
Solicito à secretária que faça a leitura dos expedientes normativos de autoria dos nobres
vereadores.
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (KAMILLA CARVALHO ROCHA) Lê – Projeto de
Lei nº 039/2022 de autoria do Vereador Fabio Veterinário.
O SENHOR PRESIDENTE (WENDEL SANT’ANA LIMA) – Algum vereador tem
interesse de pedir observação nessa matéria?!
Pela Ordem o nobre Vereador Fabio Veterinário.
SENHOR VEREADOR FABIO GERALDO MAIO – Boa tarde a todos!
Solicito regime de urgência, dispensa de interstício e parecer oral!
O SENHOR PRESIDENTE (WENDEL SANT’ANA LIMA) – O vereador, autor pede a
colaboração dos colegas vereadores nessa matéria, e eu irei colocar em apreciação do
plenário, uma vez que a solicitação do Vereador Fabio Veterinário, é regimental.
Os senhores vereadores que aprovam permaneçam sentados. (pausa)
Aprovado por unanimidade dos presentes.
Com a palavra o Vereador Dito Xareu.
O SENHOR VEREADOR MARCIAL SOUZA ALMEIDA – Boa tarde presidente! Boa
tarde Mesa Diretora! Boa tarde nobres pares! A imprensa; funcionários dessa Casa; boa
tarde convidados; a plateia; Davi meu estagiário; boa tarde! Boa tarde meu Deus!
Obrigado senhor por mais essa oportunidade! Aos meus amigos e irmãos taxistas,
lutadores e sofredores nesse município, queria mandar um abraço para todos vocês, e falar
que essa Casa aqui, ela está com vocês 100 por cento!
Presidente a minha vinda nessa Casa também é para solicitar a dispensa de interstício,
votação de urgência, parecer oral no Projeto de Resolução nº 040/2022, e também solicitar
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que seja lido hoje também e votado às solicitações e homenagens dos vereadores dessa
Casa da vigésima nona sessão, é regimental, e gostaria que Vossa Excelência colocasse
em votação, e ao mesmo tempo pedir aos nobres pares que me acompanhem nesse pedido!
Meu muito obrigado!
O SENHOR PRESIDENTE (WENDEL SANT’ANA LIMA) – Peço a nobre secretária
que faça a leitura do Projeto de Resolução nº 040/2022.
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (KAMILLA CARVALHO ROCHA) Lê – Projeto de
Resolução nº 040/2022 de autoria dos vereadores: Denizart, Dudu Corretor, Fabio
Vetrinário, Kamila Rocha, Leo Dantas, Marcelo Rosa, Max Junior, Oldair Rossi,
Professor Luciano, Rosana Pinheiro, Sabrina Astori e Wendel Lima.
Para essa matéria, o nobre Vereador Dito Xareu, pediu dispensa de interstício para
votação em regime de urgência e os pareceres oral aqui nessa sessão!
Por isso irei colocar em apreciação do plenário.
Os senhores vereadores que aprovam permaneçam sentados. (pausa)
Aprovado por unanimidade dos presentes.
Transfiro o Projeto de Resolução nº 040/2022 também para a Ordem do dia!
O nobre Vereador Dito Xareu na oportunidade da fala, pediu também votação em bloco
de todos as matérias dos nobres vereadores, por isso irei colocar em apreciação do
plenário, uma vez que a solicitação do nobre vereador.... [04 CLAUDICEIA]... A
solicitação do nobre Vereador é regimental.
Os vereadores que aprovam a solicitação do nobre Vereador Marcial de Souza Almeida,
permaneçam sentados. (pausa)
Aprovado por unanimidade dos presentes.
Solicito à secretária que faça a leitura dinâmica de todas as matérias constantes da pauta
de hoje.
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (KAMILLA CARVALHO ROCHA) Lê –
Requerimento n.º 136/2022, de autoria da Comissão de Serviços e Obras Públicas e
Fiscalização.
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (KAMILLA CARVALHO ROCHA) Lê – Indicação n.º
270/2022, de autoria do vereador Oldair Rossi.
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (KAMILLA CARVALHO ROCHA) Lê – Indicação n.º
284/2022, de autoria do vereador Oldair Rossi.
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (KAMILLA CARVALHO ROCHA) Lê – Indicação n.º
351/2022, de autoria da Vereadora Rosana Pinheiro.
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (KAMILLA CARVALHO ROCHA) Lê – Indicação n.º
355/2022, de autoria do vereador Denizart Luiz.
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (KAMILLA CARVALHO ROCHA) Lê – Indicação n.º
365/2022, de autoria do vereador Denizart Luiz.
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (KAMILLA CARVALHO ROCHA) Lê – Indicação n.º
371/2022, de autoria da Vereadora Sabrina Astori.
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (KAMILLA CARVALHO ROCHA) Lê – Indicação n.º
372/12022, de autoria da vereadora Sabrina Astori.
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (KAMILLA CARVALHO ROCHA) Lê – Indicação n.º
377/2022, de autoria do vereador Dito Xaréu.
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (KAMILLA CARVALHO ROCHA) Lê – Indicação n.º
378/2022, de autoria do Vereador Dito Xaréu.
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (KAMILLA CARVALHO ROCHA) Lê – Indicação n.º
384/2022, de autoria do vereador Dudu Corretor.
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (KAMILLA CARVALHO ROCHA) – Retirando a
Indicação do Vereador Zé Preto pois o mesmo não se encontra por falta justificada.
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A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (KAMILLA CARVALHO ROCHA) Lê – Indicação n.º
387/2022, de autoria da Vereadora Rosana Pinheiro.
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (KAMILLA CARVALHO ROCHA) Lê – Indicação n.º
389/2022, de autoria do vereador Professor Luciano.
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (KAMILLA CARVALHO ROCHA) Lê – Indicação n.º
390/2022, de autoria do vereador Fabio Veterinário.
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (KAMILLA CARVALHO ROCHA) Lê – Indicação n.º
391/2022, de autoria do vereador Fábio Veterinário.
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (KAMILLA CARVALHO ROCHA) Lê – Moção N.º
168/2022 de autoria do vereador Denizart Luiz dos Santos...[05 ANA ] ... Moção n.º
168/2022, de autoria do vereador Denizart Luiz do Nascimento.
Moção n.º 172/2022, de autoria do vereador Fabio Veterinário.
Moção n.º 173/2022, de autoria do vereador Fabio Veterinário.
Moção n.º 175/2022, de autoria do vereador Oldair Rossi.
Moção n.º 181/2022, de autoria do vereador Professor Luciano.
Retirando a moção n.º 183/2022, de autoria do vereador Zé Preto.
Moção n.º 190/2022, de autoria do vereador Léo Dantas.
Moção n.º 191/2022, de autoria do vereador Max Júnior.
Presidente, encerrada as matérias dos vereadores.
O SENHOR PRESIDENTE (VEREADOR WENDEL SANT’ANA LIMA) – Encerrada
a leitura dinâmica, iremos entrar no processo de votação das matérias dos senhores
vereadores: os requerimentos, as indicações e as moções, que são as homenagens. Por
isso, irei colocar em apreciação do plenário.
Os senhores vereadores que aprovam permaneçam sentados.
Aprovado por unanimidade dos presentes.
Nesse momento, passo a palavra ao nobre vereador Leonardo Peçanha Dantas.
O SENHOR VEREADOR LEONARDO DANTAS – Olá! Boa tarde, novamente, a
todos! Gostaria de saudar, novamente, a mesa diretora, os demais vereadores, todo o
público que se encontra presente e os que nos assistem de casa, ou outras mídias sociais.
Com muita honra que hoje eu venho homenagear o doutor André. O doutor André é uma
pessoa maravilhosa na qual eu conheci através de outra pessoa do bem, que é o doutor
Wander, que já foi presidente da Câmara por três mandatos, em Cariacica. Tem feito um
excelente trabalho. Hoje ele está aqui no município de Guarapari como residente,
prestigiando a nossa cidade. E agradeço ao doutor Wander pela presença hoje, no dia,
também. O doutor André é uma pessoa alemã. Porém, já naturalizado como brasileiro.
Naturalizado com brasileiro, pois tem trabalhado aqui no nosso país há mais de décadas.
E, hoje, está fazendo um excelente trabalho representando a “Associação SOM – Salve a
Nossa Natureza Agora” – que tem como objetivo a proteção ambiental, protegendo áreas
e atraindo cada vez mais investidores estrangeiros, focando no bem estar da natureza.
Hoje ele já se encontra na região da Amazônia. E está estudando, junto ao governo do
estado, para estar vindo aqui para o município de Guarapari, provavelmente, se Deus
abençoar. Porém, o foco é todo o Espírito Santo. Pois, é um projeto lindo, maravilhoso.
Eu gostaria de saudar todos os alemães que moram hoje, residente no município de
Guarapari; os estrangeiros que estão aqui prestigiando a nossa cidade, as belezas do
Brasil, de uma maneira geral. Eu gostaria, presidente, de pedir pra quebrar o protocolo
para deixar o doutor André dar uma sondada sobre associação que hoje ele faz parte.
O SENHOR 1º VICE-PRESIDENTE (VEREADOR CARLOS EDUARDO
NASCIMENTO) – Vou pedir permissão ao plenário.
Os senhores vereadores que aprovam permaneçam sentados.
Aprovado por unanimidade dos presentes.
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O senhor tem o tempo regimental de até quatro minutos.
O SENHOR VEREADOR LEONARDO DANTAS – Porque tudo que vem para o
município de Guarapari tem que ser aplaudido, em benefício. Obrigado!... [06 SAMUEL]
... O SENHOR ANDRÉ – Já peço desculpas pelo sotaque, não tem legenda, eu vou tentar
fazer o melhor. Excelentíssimo Senhor Presidente e demais membros da mesa diretora,
Excelentíssimo senhores e senhoras vereadoras que compõe esse plenário. Senhores e
senhoras aqui presentes, amigos, conterrâneos, familiares aqui presentes, profissionais da
imprensa aqui presentes e todos aqueles que acompanham pela mídia essa sessão. É com
grande satisfação que recebo essa homenagem indicado pelo nosso amigo Vereador Léo
Dantas e aprovado por todos os senhores parlamentares. Em 1990 pisei pela primeira vez
em solo brasileiro na cidade de São Paulo, depois de muitos anos como oficial do exército
estava acostumado a ordem e ao sistema, e assim no inicio eu fiquei surpreendido com
uma casa feliz que eu vi, depois percebi que por trás de todo modo de vida estava a
perseverança e a disciplina. O que também levou ao sucesso desejado, tudo isso sempre
acompanhado por um sorriso envolvente e música rítmica, o que tornou-se mais fácil para
os meus pés que estava habituadas a andar. Fui tomado pela beleza do país e pelo amor e
união pacifica e particularmente impressionado com a natureza verde em todos os lugares.
Tanto verde que eu nunca vi antes, parques e espaços naturais em cada esquina ao longo
dessa estrada sem fim uma bela paisagem com pequenas quintas e edifícios perfeitamente
ligados na natureza. Rapidamente não me senti mais como visitante mas como alguém
que tinha voltado para casa. Eu estava onde os meus sonhos mais profundos me levavam
no Brasil. Um Brasil que ainda em minha casa 31 anos depois, um pais que tem o meu
maior respeito, onde os meus filhos nasceram e aonde pude viver meus melhores décadas.
Em 1998 conheci Guarapari e perdi o meu coração pela segunda vez, aqui eu queria viver
para fundar o meu lar e prosseguir a minha vida. Mas uma vez as energias do universos
foram humildes, onde me proporcionou amigos maravilhosos e certamente conheci em
vidas anteriores, como se isso já tivesse existido. Hoje me preocupo intensamente com a
conservação da natureza, em uma área onde muito fala e muito se planeja, mas apenas as
ações contam. O nosso projeto de conservação da natureza Som, Salve a Nossa Natureza
Agora, que dirijo no Brasil e Áustria com os meus parceiros.... que é apoiado por tantas
pessoas e em todo o mundo tem milhões de metros quadrados, sendo cuidado e
perseverado numa tarefa que vejo como comunidade para esse país maravilhoso. E temos
um planejamento de também instalar nesse fantástico estado e nessa cidade única o nosso
projeto de proteção da natureza para retribuir a alegria e a felicidade e o amor que tenho
aqui permitido receber. Agradeço do fundo do coração o reconhecimento de hoje e estarei
sempre presente quando for necessário para a cidade de Guarapari, para os seus
moradores e cidadãos... [07 RUTH] ... Guarapari, seus moradores e cidadãos! Minhas
palavras são modestas, mas vem das profundezas da minha alma e do amor por essa
cidade! Minha Guarapari! (palmas) (Recebe a homenagem do Vereador Leo Dantas)
O SENHOR PRESIDENTE (VEREADOR WENDEL SANT’ANA LIMA) – Quero
parabenizar o vereador pela homenagem ao André, seja bem vindo ao nosso país, e dessa
forma, bem acolhido no nosso estado e no nosso município! Então assim, uma salva de
palmas (palmas), reconhecimento do parlamento municipal! Muito obrigado mesmo,
agradecido em nome dos senhores e senhoras vereadoras!
Passo a palavra nesse momento, ainda no Pequeno Expediente ao nobre Vereador Dudu
Corretor.
O SENHOR VEREADOR CARLOS EDUARDO NASCIMENTO – Boa tarde
presidente! Boa tarde nobres pares! Amigos! A TV!
Minha vinda aqui na tribuna hoje que eu já venho batendo na tecla há muito tempo sobre
a sinalização do nosso município, e agora pela segunda vez houve um acidente, graças a
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Deus a moça não veio a óbito porque Deus não permitiu naquele momento, mas está
muito complicado, nós estamos pedindo aqui lombofaixas, pedindo sinalizações, pedindo
que pinte aqueles meio fios lá para clarear mais, sinal de placa, tudo que está precisando,
não vou falar muita coisa não, só estou falando aqui pela segunda vez, no mesmo lugar,
Zazá aconteceu um acidente, no ano passado o rapaz desceu lá e soltou o freio, bateu na
descida do Joventino Simões e veio a óbito, e agora na semana passada, estava vindo eu
e o presidente, no mesmo local, a Kombi entrou, não tem sinalização, outro acidente e
quase veio a óbito! Então são coisas simples? Não! São coisas complicadas, e está se
tornando um problema na nossa cidade! Então o Bairro Ipiranga hoje, não tem
sinalização, Olaria na tem, e as demais localidades também não tem! Porque quando a
gente pede uma lombofaixas eu não consigo, eu não consegui até hoje com um ano e meio
de mandato, não consegui uma lombofaixas para algum lugar! Se alguém conseguiu, eu
fico até surpreso! Então eu estou só avisando só que o poder executivo tome providencias
para essas coisas!
O SENHOR PRESIDENTE (VEREADOR WENDEL SANT’ANA LIMA) – Com a
palavra a nobre Vereadora Rosana Pinheiro.
A SENHORA VEREADORA ROSANA PINHEIRO – Boa tarde a todos mais uma vez!
Como eu não tenho fala, eu quero aproveitar esse momento do Pequeno Expediente!
Bom! Quero cumprimentar mais uma vez o presidente; os nobres colegas; cumprimentar
todos aqueles que se fazem presentes aqui e aqueles que nos acompanham pelas redes
sociais!
Gostaria de falar aí da minha viagem na semana passada ao Rio de Janeiro, onde eu e a
Vereadora Sabrina participamos do encontro nacional de parlamentares promovido aí
pela UVB (União de Vereadores do Brasil), lá também aconteceu o Fórum Nacional das
Mulheres Parlamentares, esses encontros, Vereador Rodrigo, ele tem o cunho de capacitar
os parlamentares, e a Casa, senhores, nos permite, inclusive por meio de decreto
legislativo que nós possamos nos capacitar e nos qualificar, para que a gente possa aí
desempenhar com eficiência, com afinco o papel o qual nós nos propusemos e fomos
eleitos! Face ao exposto, lá também aconteceu, e tanto eu, quanto a Vereadora Sabrina
fomos convidadas pelo Presidente de Vereadores do Brasil para compormos a Diretoria
Nacional do Fórum de Mulheres, compondo aí o conselho, que para nós foi uma honra,
não é vereadora? Então nós aceitamos, e isso é muito gratificante, e pela comissão a qual
eu presido, Comissão dos Direitos da Mulher, nós teremos aí muitas novidades, vai vir
muita coisa... [08 CLAUDICEIA] ... Vai vir muita coisa nova aí e mais tardar o ano que
vem a gente vai estar aí movimentando e colocando em pratica tudo aquilo que nós fomos
buscar lá. Lá para vocês terem ideia tinha gente do Rio Grande do Sul, Rio Grande do
Norte, Pantanal, tinha gente do Ceará João Pessoa e foi muito importante este encontro.
Quero aqui desse á agradecer o presidente, foi falado muito isso lá, o presidente que se
coloca à disposição, o presidente que resolve enviar o vereador para se qualificar é de
suma importância. Então quero aqui desde já te parabenizar tanto eu como a vereadora
Sabrina. E também parabenizar aqui o vereador e presidente dos vereadores do Brasil o
Sr. Gilson Gonzati.
Também aproveito o ensejo para falar das minhas indicações uma vez que eu não tenho
fala. Quero falar aqui sobre as cotas para consultas de exames, é importante que a
prefeitura reveja essas cotas, hoje a gente muito poucas.
Também quero falar sobre a drenagem e manilhamento ali na rua São Paulo é um pedido
inclusive da vereadora Kamila, do vereador Wendel, mas estou endossando esse pedido
porque até então no presente momento nada foi feito.
E, falar da extensão da rota do Transcol, vereador Rodrigo também eu sei que está
levantando a bandeira. Mais diante do caos que nós vivemos aí com a Lorenzuth nós
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precisamos procurar alternativas. Nós temos um Transcol e esse Transcol ele pode sim
ser estendido, ele pode ter a sua rota estendida para os bairros. Então é algo que eu já
protocolizei a uns meses atrás, já fui na Seturb e estamos aguardando aí um
posicionamento. No mais meu muito obrigada e uma boa tarde a todos!
O SENHOR PRESIDENTE (WENDEL SANT’ANA LIMA) – Ainda no Pequeno
Expediente o nobre Vereador Oldair Rossi. Lembrando que começamos o Pequeno
Expediente as 15horas e 15 minutos, então esse Pequeno Expediente ele vai até as 15
horas 55 minutos. Mas você tem fala Oldair, você tem fala hoje.
Com a palavra o Vereador Franz Tristão.
O SENHOR VEREADOR FRANZ TRISTÃO DE ALMEIDA – Boa tarde Presidente,
Mesa, amigos de plenário, povo de Guarapari, imprensa.
Eu venho aqui hoje para dar os parabéns ao Vereador Fábio porque a pouco tempo
tramitou um projeto nesta Casa e defesa dos animais onde ele colocou no projeto que
seria proibido colocar piercing e fazer tatuagem em animais. E ontem foi aprovado na
Assembleia do Estado do Paraná, deputado do PP, nosso amigo Galo, a essa matéria e
essa matéria foi aprovada ontem. Então pela visão do nosso colega Fábio que é
veterinário e sabe da importância do projeto, quero dizer a ele que essa luta Fábio está
sendo em todo Brasil, e eu acho que o Espírito Santo que a gente não conseguiu aprovar
aqui nessa Casa poderia pedir a um deputado que possa ser feito via Assembleia para que
a gente possa aprovar essa lei. Mas o prefeito não vetou? Não! Vetou sim, foi vetado
aqui essa lei aqui em Guarapari. Então, talvez fazer via estado, você que tem colegas
dentro do estado do Espírito Santo lá na Assembleia poderia procurar para que a gente
possa ter esses direitos também porque os animais não têm como se defender. Então as
vezes acham que estão fazendo bonitinho, bacana mais estão atingindo a integridade física
daquele animal. Eu vim aqui mais para dar os parabéns ao colega e parabenizar as
vereadoras pela viagem, eu sei que o conteúdo foi excelente, elas tiveram passando pra
gente aquilo que aconteceu e eu provavelmente em breve deverei participar de eventos
iguais porque eu acho importante para esses vereadores. Muito obrigado!
O SENHOR PRESIDENTE (WENDEL SANT’ANA LIMA) – São 15horas e 41 minutos,
ainda no pequeno expediente com a palavra o nobre Vereador Zazá.
O SENHOR VEREADOR DENIZART LUIZ DO NASCIMENTO – Boa tarde a todos
os presentes...[09 ANA ] ... Boa tarde a todos os presentes, mesa diretora. Nós estamos
passando por um momento muito especial no país, e nos estados, e municípios. Eu me
refiro ao preço dos combustíveis que estão tendo reduções significativas, principalmente
em diferença de cidades. E passamos por esse processo há anos, no primeiro mandato
nosso aqui, no estado. E, sempre quando isso ocorre, muitos de nós, vereadores, somos
cobrados. Por que em Vila Velha tem um preço? Vitória tem outro? E Guarapari sempre
tem um preço mais elevado do que essas cidades? E pensando nisso nós criamos um
projeto de lei nesta Casa onde nós obrigamos que os postos de combustíveis apresente o
somatório dos impostos nas bombas e, principalmente, em cartazes informando para que
o povo, os motoristas dos nossos veículos passem a ter o conhecimento e fazer a cobrança.
Porque são obrigados a fornecer na nota fiscal esse somatório dos impostos que incidem
sobre o valor final na bomba de gasolina. Então essa lei foi criada por esta Casa! Essa lei
é a Lei n.º 4352/2019, desse vereador. Foi aprovada e já foi regulamentada. E nós vamos
pedir novamente que a fiscalização atue no município de Guarapari para que nós
tenhamos o mesmo preço justo de qualquer outra cidade. Por que há diferença dessas
outras cidades para nossa aqui? Nós temos que saber! Aqueles que têm o seus veículos,
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principalmente aqui temos os taxista, o nosso pessoal do Uber e outros mais por aí que
sobrevivem, precisam estar atentos e passar a cobrar. Que nós aqui nessa Casa, nós vamos
pedir essa recomendação novamente. Vocês podem saber que a fiscalização vai estar na
rua visitando e notificamos os postos de gasolina para que essa lei seja cumprida. E foi
aprovado aqui, e votado aqui pelos nossos amigos, vereadores, o nosso requerimento pela
Comissão de Serviço e Obras Públicas no município de Guarapari e Fiscalização. Nós
vamos convocar aqui o secretário, convocar os procuradores da prefeitura de Guarapari.
Já estamos mandando os ofícios para a empresa Lorenzutti, como também para o
sindicato. Dia 14, às 15h00, quarta-feira que vem, nós teremos mais uma audiência
pública onde nós vamos cobrar toda essa problemática que a empresa Lorenzutti vem
causando no município de Guarapari. Já não é a primeira audiência que nós vamos fazer.
E vamos fazer um relatório final e saber qual é a real situação da empresa no município
de Guarapari. Nós vamos pedir providência a procuradoria, junto com a municipalidade.
Porque o povo está sofrendo, a situação não está fácil. Já foram feitas várias intervenções
a pedido da empresa, junto ao município para que adiantasse o vale transporte, pra tentar
colocar a situação salarial dos trabalhadores em dia. Mas, até agora, no momento, nada
foi resolvido e os trabalhadores vêm passando por muita dificuldade no município de
Guarapari. Então, dia 14, quarta-feira que vem, às 15h00, a população de Guarapari está
convidada e mais a sociedade organizada para comparecer aqui a esta Câmara para esta
tão importante audiência pública. Boa tarde a todos e muito obrigado!
O SENHOR PRESIDENTE (VEREADOR WENDEL SANT’ANA LIMA) – Encerrado
o pequeno expediente, não havendo mais interesse de nenhum dos nobres pares e,
também, com tempo inspirado – são 15h54 – declaro encerrado o pequeno expediente.
Nesse momento, entraremos no horário destinado aos senhores vereadores, que é o
horário dos oradores que irão fazer o uso da palavra pelo tempo regimental de até seis
minutos. Nobre secretária, por gentileza, faça a chamada do primeiro orador inscrito.
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (VEREADORA KAMILA ROCHA) – Vereadora
Kamila Rocha.
A SENHORA VEREADORA KAMILA ROCHA – Mais uma vez, eu quero desejar uma
boa tarde a todos que nos acompanham, principalmente em suas residências. Parabenizar
todos os vereadores pelas indicações, pelos requerimentos… [10 SAMUEL ] ... e em
especial à comissão de obras publicas e fiscalização que mais uma vez vai se mobilizar
em fazer uma audiência publica nesta casa para buscar soluções e o que essa câmara pode
fazer em relação ao transporte publico municipal. Mas presidente o que me traz em
especial hoje a essa tribuna, e eu quero aqui aproveitar e parabenizar a vereadora Sabrina
pela indicação de número 371, onde a vereadora suplica ao poder publico municipal que
busque junto à Cesan, ao governo do estado que leve água para a comunidade de
Samambaia. Pasmem os senhores, mas o governo do estado não cumpre o mínimo da
Constituição, que é fornecer água para os nossos munícipes. A comunidade de
Samambaia na semana passada me ligou desesperadamente, porque o que abastece
Samambaia é uma nascente, uma represa pequena. E essa nascente por causa das
dificuldades aí, pela falta de chuvas e as dificuldades climáticas que a gente vem passando
a nascente está praticamente seca e a comunidade sem água. Já que o governo Renato
Casagrande foi um governo de pequenos feitos, principalmente em Guarapari, ele
esqueceu de Guarapari por quatro anos, e agora ele chega a essa cidade, trazendo uma
reforma para a Escola Leandro Escobar, mas fazendo uma reforma na escola com aluno
dentro da escola, e assim dificultando o aprendizado do aluno, principalmente uma escola
que é de ensino médio em ano de Enem, quando ele faz pequenos feitos no nosso
município e deixou de trazer bastante recursos, às vezes justificando a falta de diálogo
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com o poder publico municipal, mas quem quer fazer faz, nós sabemos disso. Então assim
governador, é ano eleitoral, quem sabe esse seja o seu grande feito em Guarapari, o grande
feito de levar água, estou falando e vou repetir. Que o senhor faça o grande feito de levar
água para a comunidade de Samambaia, e para que a sua parte técnica não perca tempo,
é só andar dois quilômetros e meio e ali tem água potável! Água da Cesan. E dois
quilômetros vai ter a comunidade de Samambaia que suplica por necessidade básica que
é água potável. Eu queria aqui parabenizar o serviço da Cesan, que a gente sabe que o que
pode faz, mas isso é uma calamidade no nosso município. Também não quero aqui tirar
a responsabilidade do poder publico não, porque nós sabemos que o poder publico
municipal tem a sua parcela de contribuição para que a escassez, para que as dificuldades
aconteçam, porque o poder publico municipal também tem que provocar, chamar a
atenção do governo do estado. Mas o nosso governador é o cara que pode fazer e resolver
o problema da comunidade de Samambaia. Ali é uma comunidade rural governador, não
tem uma população expressiva de votos, não tem! Mas pelo menos o senhor vai fazer
cumprir a Constituição, a nossa Constituição que é fornecer serviço básico à nossa
população. No mais eu quero desejar a todos uma boa tarde e dizer que aqui eu não falo
o que falta pra mim, eu falo o que falta para a sociedade, daquilo que o povo suplica,
aquilo que o povo clama e talvez para alguns que estão aqui nesse plenário ou assistindo
em casa, podem dizer: “poxa, que discurso não é, e pode subir aqui e justificar o
injustificável, que é aquilo que não tem o que falar, que é falta de água na comunidade de
Samambaia”. No mais uma boa tarde a todos!
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (VEREADORA KAMILA ROCHA) – Vereador Max
Júnior
O SENHOR VEREADOR MAX JÚNIOR – Boa tarde presidente, boa tarde demais
vereadores, boa tarde publico presente, a todos vocês que estão nos assistindo também,
através da tevê local e através das redes sociais. Presidente, o motivo da minha vinda aqui
nessa tribuna, hoje eu venho fazer uma homenagem para uma pessoa, uma mulher muito
dedicada no seu trabalho e de inicio encarou um certo preconceito por existir poucas
profissionais nessa profissão. Quero convidar com muita honra e com muito carinho a
Daniele Resende para que possa receber uma homenagem dessa câmara municipal... [11
RUTH] ... Presidente, a Dani, ela começou suas atividades trabalhando com o seu tio ali
em Muquiçaba, depois trabalhou no Bairro São José com o nosso amigo Magno, e hoje
ela tem seu próprio salão aqui na Rua da Marinha, próximo a primeira pracinha, e é a
primeira mulher aqui de Guarapari, a ter um salão, uma barbearia, desculpa! E ela que é
responsável por dar esse trato aqui, oh Raphael! Toda semana praticamente, eu vou lá
Rodrigo, e me deixa mais bonito! (risos) Então parabéns pela homenagem, continue seu
trabalho com muita excelência, e tenho te acompanhado, e sucesso!
Presidente, na segunda oportunidade, eu gostaria só de deixar um relato sobre o transporte
público aqui no município de Guarapari, muitos questionam se a culpa é da empresa ou
se a culpa é do município, e aí a gente tem que ter papel na verdade para poder verificar
de fato, quem está certo e quem está errado, e na ocasião fiz dois requerimentos: um
encaminhei a Lorenzutti solicitando algumas informações, as planilhas de custos, e se
realmente o município estava também cumprindo com a sua parte, Vereador Oldair Rossi,
e a empresa já me respondeu, estou até lendo, porque são várias paginas para poder depois
também dar uma satisfação para os munícipes, só que a SEPTRAN ainda não me
respondeu, inclusive eu já tinha feito um requerimento desde do ano passado, não obtive
resposta ainda, e acredito que na próxima sessão, se a SEPTRAN que é o município tiver
respondido o meu requerimento, a gente vai colocar na balança, analisar e eu vou dar meu
parecer aqui na próxima sessão ao povo de Guarapari! Obrigado presidente!
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A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (VEREADORA KAMILA ROCHA) – Vereador Leo
Dantas.
Vereador Marcelo Rosa.
O SENHOR VEREADOR MARCELO ROSA – Boa tarde a todos!
Eu não estou podendo falar muito, eu vou passar a palavra ao Vereador Dito Xaréu!
O SENHOR MARCIAL SOUZA ALMEIDA – Boa tarde presidente; Mesa Diretora;
nobres pares! Obrigado mais uma vez, Vereador Marcelo Rosa, amigo de longas datas,
sempre cordial com os companheiros aqui, muito obrigado Marcelo! Boa tarde imprensa;
funcionários dessa Casa; aos amigos taxistas; ao meu irmão Mauricio aí junto no comando
com essa turma, aí! Boa tarde a todos! Boa tarde meu Deus e obrigado senhor por mais
essa oportunidade! Mandar um abraço lá para Meaípe! Porque a minha está cobrando que
a sessão está demorando muito, e eu não consigo mandar abraço para ela! Mãe beijo!
Amanha eu vou aí filar esse almoço! Um abraço para todos! Mandar um abraço lá para o
Ipiranga, Cristian, parceria, Cristian está lá nos assistindo! Pediu vereadora, o Cristian,
morador de Olaria, estava ouvindo à senhora, pediu para a senhora pedir agua lá também
para o Lameirão! Eu falei para ele que Lameirão em breve terá água e asfalto! Um abraço
aí Cristian, a você, toda a sua família, essa família do Ipiranga aí!
Presidente, rede social é uma das melhores e piores coisas que foi inventada, ontem eu
tive a oportunidade de ouvir um áudio do então presidente da associação de moradores
de Meaípe, onde ele fala que aquele muro de arrimo que foi feito pela prefeitura foi uma
porcaria! Eu acho que eles deveriam agradecer ao Prefeito Edson Magalhães por ter feito
aquilo, porque se não tivesse feito aquele muro.... [12 CLAUDICEIA] ... aquele muro,
em sentido, em ritmo urgente, hoje, nem as casas, nem aqueles hotéis estariam ali porque
a cada dia que passa o mar avança. E quanto a verba indenizatória, a verba indenizatória
não, quanto a verba que veio recurso federal para construção daquele calçadão, o prazo
se esgota, sim, agora e novembro, mas nós tivemos representante do município em
Brasília onde foi pedido prorrogação de prazo dessa verba para que o município não perca
e essa verba fica depositado na Caixa Econômica até dezembro onde foi feita a
prorrogação e em dezembro quando muda de ano vai ter que pedir mais prorrogação.
Porque que aquele muro de arrimo, aquele calçadão não foi feito? Porque o muro de
arrimo foi feito e o ditado já diz : “água mole em pedra dura, tanto bate até que fura”. E
o mar foi batendo e foi puxando a areia debaixo então apareceu algumas trincas mesmo
no muro de arrimo que é chamado de quebra mar. E não pode se fazer aquele calçadão
porque enquanto não fazer o engordamento da praia que nós estamos esperando o
governador do estado também que tem uma promessa de fazer aquele engordamento da
praia para que possa ser feito aquele serviço. Mas o calçamento da rua vai sair e em breve
vai ter o calçamento, não o calçadão pronto mais o calçamento, isso é um esclarecimento
principalmente para a população de Meaipe.
Falar também, Presidente, que saiu uma matéria ontem falando sobre uma licitação do
CRAS sobre fornecimento de marmitex. Não passa de um fake news, eu estive com a
Patrícia – Secretária Adjunta da Secretaria, existe um fornecedor de marmita que hoje a
marmita sai em trono e dois reais e a nova licitação que foi feita foi para dez e trinta ,
então colocaram a unidade de vinte e um reais para vocês verem como o gabinete do mal,
como as pessoas do mal eles querem fazer isso principalmente com o executivo que vem
trabalhando.
E também Presidente eu fiquei surpreso, inclusive mandar um abraço ao amigo José
Raimundo Dantas, ex-presidente desta Casa, pai do osso amigo Leo Dantas, vereador.
Fiquei surpreso que eu estava vindo do bairro Coroado quando ele me liga preocupado
se eu estava bem. Perguntei o que foi porque aconteceu um acidente ali na subida da
10

prefeitura e esse carro que está comigo que não é meu, que me carro está na oficina foi
batido mais isso a quatro meses atrás. Então, inclusive coloquei nas minhas redes sociais
agradecendo o carinho e a preocupação das pessoas, mas a maldade vem. Mas a maldade
de quem veio dessa vez para a rede social, eu já sei que ninguém acreditou porque vocês
devem conhecer, ele e chamado de Jorge 171 do Brasil, é o tal de Jorge Anjo da Praia. É
Jorge 171 do Brasil porque onde ele vai ele dá aquela saidinha esperta dele. Então vindo
de Jorge ninguém vai acreditar, entendeu, falando que foi eu na mesma hora. Estou ali
com o print, mais um processo contra ele porque fui exposto na rede social mais uma
vez, já entrei em contato com o meu jurídico. Então só para poder esclarecer a população,
não foi eu, o carro que está comigo não é meu, esse carro é um carro de locadora mais o
carro está aí na frente um Uno Branco, o meu carro está a disposição da Seguradora na
Cecatto. Só para explicar isso aí.
E deixar gravado também nos Anais desta Casa um feliz aniversário para Arthur meu
sobrinho, sobrinho da minha parceira Alessandra que amanhã completa mais um ano de
vida. Arthur que Deus te abençoe sempre e que você continue sendo esse menino
batalhador, que Deus te abençoe na sua vida e sucesso para você. E, que Deus abençoe
todos nós! Meu muito obrigado e obrigado mais uma vez ao vereador Marcelo!
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (KAMILLA CARVALHO ROCHA) – Vereador Fábio
Veterinário.
O SENHOR VEREADOR FÁBIO GERALDO MAIO – Boa tarde a todos novamente!
Gostaria de agradecer a todos colegas pela aprovação das Indicações.
Eu já havia solicitado desde janeiro do ano passado ao Sr. Prefeito e ao Sr. Governador o
asfaltamento da Rodovia S388 no Trecho entre Amarelos e Rio Claro, o pessoal de lá tem
essa necessidade, há muito tempo vem pedindo. É uma estrada que não é muito cuidada
e tem a necessidade desse asfaltamento que é a principal, tanto ao prefeito como ao
governador mais por ser uma rodovia estadual a obrigação é do governador, não é do
prefeito. E a drenagem e colocação de Revisol nas estradas laterais...[13 ANA] ...
colocação de revisol nas estradas laterais: Amarelinhos, Rio Clarinho, Córrego do Boa
Vista. Que esse material vem através de parcerias com governo do estado também. E
realmente está demorando muito isso daí. Outra indicação... Eu já havia solicitado. Mas
existem alguns bairros em Guarapari que não tem praça: São Gabriel, Nossa Senhora da
Conceição não tem praça; Fátima Cidade Jardim ou Nossa Senhora de Fátima também
não tem uma praça. Então as crianças vão brincar aonde? Vão sair dali para onde? Tem
que ir a outro bairro para ir a uma pracinha? Então é uma situação que não pode continuar!
Além da reforma da Praça Trajano Lino Gonçalves com o retorno da feirinha hippie. Já é
um pedido antigo! Eu estou novamente pedindo para que o Executivo não se esqueça
disso. Esse problema aí de água, de Samambaia, eu também já tinha feito esse pedido
anteriormente: água e esgoto. Até porque existe esse grande problema aqui na cidade. O
prefeito asfalta a rua, daqui a pouco vem a Cesan fazer buraco para colocar esgoto, para
colocar água. Esculhamba o asfalto todo e aí vai remenda. Aquilo fica horrível! Então
onde não tem água, onde não tem esgoto... A gente precisa da água e do esgoto primeiro
para depois a gente ter esse asfalto. E, em muitos lugares, a gente não vê isso acontecendo.
Então a Cesan, que é a responsável por água e esgoto, ela tem que trabalhar em parceria
com a prefeitura para evitar esse tipo de coisa. Daqui a um mês o prefeito vai lá e asfalta;
aí não tem água e nem esgoto. Aí faz um buraco. Aí vem e tampa o buraco. Aí fica aquele
calombo na rua. Porque nunca consegue – não sei o que acontece – não conseguem fazer
a coisa ficar igual ao que era antes. Não sei por que? Mas qual é a técnica eu não sei,
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porque não é minha área. Mas poderiam pelo menos tentar alisar o asfalto para ficar
semelhante. Muito obrigado a todos e boa tarde!
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (VEREADORA KAMILA ROCHA) – Vereador
Professor Luciano.
O SENHOR VEREADOR LUCIANO LOYOLA – Boa tarde mesa diretora, senhor
presidente, senhores vereadores, público aqui presente, em especial os nossos guerreiros
taxistas do município de Guarapari, a nossa liderança de uma Kubitschek, o nosso amigo,
Agostinho, e demais pessoas aqui presente que contribuem para o crescimento dessa
cidade. Eu vou falar de um tema aqui em Guarapari, senhor presidente, que é a questão
dos destaques dos atletas do município de Guarapari, principalmente, atletas de nível
infantil, mirim, juvenil, os jovens e atletas adultos também, de Guarapari, que tem uma
dificuldade enorme, hoje, em vários estados, em vários municípios aqui da região
metropolitana, municípios do interior. Têm várias leis de incentivo ao esporte. Tem
também o Bolsa Atleta. Nós, no município de Guarapari, também temos o Bolsa Atleta!
Um programa Bolsa Atleta. Mas este benefício, ele está congelado aí. Há mais de três
anos que não se faz esse benefício. Esse benefício já é previsto em orçamento. Então o
prefeito não paga, não dá porque não quer. Então você, que é atleta, você que é treinador,
você que é um incentivador do esporte esse benefício, ele já existe no município de
Guarapari. Ele já é previsto em orçamento. Então não recebe porque o gestor não dá.
Então o atleta, ele hoje ele tem que passar uma carteirinha, ele tem que andar com um
pires pedindo aos moradores, aos comerciantes, a nós, vereadores, também. E a gente
ajuda até onde pode, porque nós não temos recurso, verba no Parlamento para isso. Então
eu faço um apelo aqui ao secretário, o senhor prefeito que tenha esse olhar diferenciado.
Que faça cumprir uma determinação, um regulamento, uma lei que já existe. Nós não
queremos nada mais, além disso. Queremos apenas o cumprimento de uma lei, de uma
determinação, de um decreto já existente. Falando em esporte, falando na parte de
atletas… [14 SAMUEL ] ... Agora nós conseguimos um reconhecimento importantíssimo
para o Estado do Espirito Santo. O Estado do Espirito Santo durante anos ficou vinculado
ao conselho regional de educação física, o Crefi 1, que é formado por Rio de Janeiro e
Espirito Santo. Então, tudo que nós precisássemos aqui no Espirito Santo, a gente tinha
que recorrer ao Rio de Janeiro. Então, devido a uma luta da categoria esse parlamento
também prestou um apoio enorme a esse movimento, o Movimento Emancipa Crefi, e
neste mês de junho a gente conseguiu a criação do Crefi Espirito Santo, Conselho
Regional de Educação Física do Estado do Espirito Santo. Agora nós nos emancipamos
e temos identidade própria. E a partir daí a luta será maior ainda, mas com a certeza que
estaremos lutando e tendo vitórias para nós e não para dividir com outro estado. Agora
eu vou falar de coisas boas aqui, eu vou falar de uma pessoa que é um incentivador do
esporte, um militante, uma pessoa que acredita nos jovens valores que a gente tem no
município, uma pessoa que investe o seu tempo no esporte, é referencia na questão de
orientação, na questão de treinamentos, é uma pessoa que acredita em valores. É o
professor Juliano que trabalha na Academia Canal, tem um trabalho maravilhoso ali na
área de natação. Então assim, é um esporte que vem crescendo muito em nosso município
e ele além de transformar crianças, jovens em campeões, ele também forma cidadão.
Então, meu amigo eu peço que você, por gentileza venha aqui receber essa singela
homenagem desse parlamento aqui aprovado por todos os vereadores.
(É efetivada a entrega da honraria ao homenageado).
O SENHOR VEREADOR LUCIANO LOYOLA – Através desse trabalho árduo, desse
trabalho bacana que o Juliano desenvolve ali, através do esforço dela como atleta surgiu
a Vitória. A Vitória é uma atleta aqui do município já de destaque a nível estadual, disputa
vários campeonatos á nível estadual, disputa também campeonatos a nível brasileiro, a
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nível nacional também e também tem tido vários destaque, tem sido campeã em várias
categorias, inclusive disputado provas em águas abertas. Águas abertas são travessias de
longa distancia em mar aberto em longa distancia. Então assim,
é como eu falei é uma dificuldade enorme. Então, a gente tem que aplaudir muito o atleta
quando ele chega nesse nível, ainda mais numa modalidade igual a natação que tem que
ter um investimento de tempo, de dinheiro, material. Então Vitória, eu gostaria de chamala aqui também para receber essa singela homenagem. Pode vir com sua mãe também.
(É efetivada a entrega da honraria ao homenageado).
O SENHOR VEREADOR LUCIANO LOYOLA – Obrigado!
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (VEREADORA KAMILA ROCHA) – Vereador Izac
Queiroz.
O SENHOR VEREADOR IZAC QUEIROZ DE JESUS – Sr. Presidente, publico que nos
acompanham, demais vereadores, publico de casa. Vereador Luciano parabéns por suas
palavras, a gente fica até chateado quando ouve falar do esporte em Guarapari... [15
RUTH ] ... Vereador Luciano, parabéns pelas palavras! A gente fica até chateado quando
vê falar do esporte em Guarapari, e recentemente nós tivemos um atleta, paratleta,
paraolímpico no caso, representando Guarapari, representando o Estado do Espírito
Santo, representando o Brasil na França, a gente conseguiu duas medalhas de prata que é
o Breno! Mas o Breno retorna para Guarapari, sem apoio do município -como semprenós não temos apoiado ele em nada, a não se os seus pais, alguns patrocinadores, e quando
ele vai treinar no complexo, na piscina onde ele representa o município, ele é impedido
de treinar! E a gente fica perguntando o porquê? Criaram alguns critérios, mudou-se a
forma de proceder, e o Breno, um atleta paraolímpico, representante da seleção brasileira,
não pode treinar numa piscina no município de Guarapari! Então quando a gente cobra
recursos, a gente ainda, eu estive na secretaria de educação conversando para entender,
como que um atleta que está tendo êxito na sua atividade esportiva, hoje está sendo
impedido de treinar dentro do seu próprio município, uma piscina que está ali a disposição
dos atletas, ele é um atleta de ponta, e recebe esse não, vindo do município vindo como
prêmio por aquilo que ele conquistou!
Quero registar também aqui a presença dos taxistas aqui amigos nossos de longas datas,
na pessoa do Silva ali quero cumprimentar a todos, grandes amigos aí, parabéns pela luta
de vocês, agora também cinza, né, é isso aí! Então vamos continuar nessa luta, conte
conosco naquilo que for bom para a categoria, com certeza estaremos nessa luta de vocês!
Quero aproveitar meus minutos finais, antes de conceder a palavra ao Vereador Zazá para
parabenizar a Comissão de Serviços e Obras Públicas e Fiscalização pela audiência
pública a ser realizada no dia 14 de Junho, agora, na semana que vem, mas lembrar que
já fizemos duas audiências públicas, das quais o município não se fez representar, e nem
a Lorenzutti! Então vereadores, eu vou vir, vou comparecer a audiência pública, mas se
o município não estiver aqui, eu vou embora! Porque eu não vou ficar fazendo discurso
aqui para não resolver o problema! Os motoristas, os funcionários da Lorenzutti, precisam
de uma resposta do município, essa resposta não é nossa! Nós podemos dar a resposta
assinando a CPI que eu apresentei e protocolei nessa Casa, nós precisamos de seis votos
para vir a plenário e nove para ser aprovada! Então eu quero dizer que estarei presente na
terceira audiência pública, porém se não tiver o município aqui, aqui eu não vou ficar,
porque não vai resolver, é melhor ir para casa, e deixar como está! Porque o funcionário
da Lorenzutti vai continuar ficando sem o seu salário, e as pessoas que dependem do
transporte público municipal vão continuar no ponto de ônibus, sem o ônibus! E
lembrando que no passado, pelo menos há vinte anos, nós tínhamos um fiscal, Vereador
Rodrigo, Vereador Franz é testemunha disso, um fiscal no ponto de ônibus anotando os
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horários que os ônibus passavam; aí anotam o ônibus da Asatur, da Nova Guarapari, da
Viação Guarapari, e ele tinha aquele controle ali, e o ônibus que passasse atrasado, ele
era multado, notificado e multado! Vereador Dito que trabalhou na antiga Asatur, se não
me engano, se não me falha a memória, lembra disso, o fiscal do município ficava no
ponto de ônibus anotando o horário dos ônibus para conferir se ele estava passando! Hoje
não tem fiscal e não tem ônibus!
Vereador Zazá!
O SENHOR VEREADOR DENIZART LUIZ DO NASCIMENTO – Vereador Izac, era
só para complementar a sua fala importante, realmente houve isso, mas na verdade nesse
dia da primeira audiência pública o Secretário Luizinho, a esposa dele deu luz no dia da
audiência pública, no dia teve que ficar com a esposa no hospital! Mas nessa audiência
pública do dia 14, gente só para também, porque eu falei que dia 14 cai na quarta-feira,
não gente, dia 14 cai na quinta-feira às quinze horas da tarde! Então Vereador Izac, nós
não convidamos o secretário e nem tão o procurador, nós convocamos, eles estão sendo
convocados para estar aqui! (palmas) Então eu quero dizer isso! Só vim aqui hoje para
fazer um complemento aqui hoje... [16 CLAUDICEIA] ... Só vim aqui também para fazer
um complemento aqui,, hoje gente que está sendo instalado no município de Guarapari
pelo governo do estado, secretaria de segurança pública, projeto gente esse projeto que
veio para fazer toda a fiscalização do cerco eletrônico, e o município de Guarapari está
sendo beneficiado pelo governo do estado; Setiba, Santa Mônica já está recebendo e esse
cerco eletrônico é muito importante, muito importante para todo estado, muito importante
para o município de Guarapari.
Venho aqui só passar uma informação para as nossas duas vereadoras, tanto a Kamila e a
Sabrina que elas realmente estão preocupadas, é verdade naquela comunidade. Mas dizer
que existe um pedido de projeto para Samambaia, esse projeto só está caminhando dentro
da Cesan como está chegando água para Cachoeirinha, vai chegar para Vargem Alta, para
toda aquela área ali do trevo de Guarapari e também vai sair o ramal de Jabaraí e vai
chegar a Samambaia. Então demora? Demora, mas nós estamos trabalhando junto com o
governo do estado e o governo do estado nunca deixou de atender nós, vai ser atendido
em nome de Deus. Obrigado a todos!
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (KAMILLA CARVALHO ROCHA) – Vereador Oldair
Rossi.
O SENHOR VEREADOR OLDAIR ROSSI – Boa tarde a todos, Mesa Diretora, nobres
Vereadores.
Parabenizar o Poder Executivo por esta lei que está aqui hoje para a gente aprovar e tenho
certeza quer vai ser aprovado em benefício dos taxistas. Narciso que mora lá no bairro
Santa Rosa, todos os taxistas. Que quando tem esse problema de transporte público ao
qual continuo falando aqui nessa Casa, a Lorenzuth é a aberração de Guarapari. Uma
empresa que não tem compromisso com o município de Guarapari. No meu ponto de vista
já era para está longe de Guarapari, uma empresa dessa que presta desserviço ao
município.
Queria pedir ao Rafael, coloca a imagem aí. Endossando aqui as palavras dos vereadores
que e antecederam referente a essa situação (mostrando imagem) esses equipamentos
aqui estão no pátio da prefeitura, é para o esgoto de Samambaia, tem terreno para colocar
já está tudo aprovado e já eram para ter colocado esse benefício lá em Samambaia. Então
a situação que acontece as vezes, as vezes é de calamidade e Samambaia precisa ser
atendido com urgência com água potável e com esgoto.
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Queria dizer nesta localidade eu estive lá visitando a pouco tempo atrás ao qual tenho
um terreno lá em Samambaia , então ali tem grande deficiências. Fizeram um colégio em
Samambaia maravilhoso, mas não asfaltaram em frente e quando chove as crianças não
podem entrar no colégio para estudar , não pode! Nós temos que se ater a realidade, aonde
a dificuldade tem que vir o benefício porque esse dinheiro que está sendo investido nas
comunidades em asfalto é os impostos da sociedade de Guarapari ao qual o prefeito e os
dezessete vereadores são funcionários do povo de Guarapari. Nós temos que respeitar a
sociedade de Guarapari. Então tá aí, passou aí os equipamentos estão lá. Eu mandei um
ofício direcionado ao gabinete do prefeito na semana passada pedindo emergência na
colocação desses equipamentos. Já tem terreno, tem os canos, tem o equipamento, vão
colocar porque isso aí é o dinheiro do povo. Isso é dinheiro que está sendo desperdiçado
e o benefício não está lá na comunidade. E a água potável naquela comunidade a nascente
ali seca mesmo, não só em Samambaia, mas também naquele caminho de Samambaia
para Jabaraí que interliga ali a Rodovia do Sol, tem até o campo ali o campo de futebol
que não tem água potável. Será que é tão difícil colocar água potável que é o maior bem
que o ser humano tem, é um bem vital a água. Então a gente te que se ater as dificuldades,
não adianta a gente fazer o fácil primeiro, a gente tem que fazer o difícil para depois fazer
o fácil. É igual asfaltar...[17 ANA] ... para depois fazer o fácil. É igual asfaltar a baixada
e não asfaltar o morro. Coloca-se drenagem toda nova na baixada, quando chove vem a
terra lá do morro e assoreia tudo, perde o trabalho todo. Então o trabalho, ele tem que ser
pensado! Tem que ter logística e saber o que faz. Não adianta colocar amador pra fazer!
Se você é um cirurgião, você faz cirurgia. Se você é um açougueiro, você corta a carne.
E se você é um topógrafo, você tem que fazer o projeto certo de viabilidade. Porque o
dinheiro público não é brincadeira! A cada centavo que é desperdiçado é menos um
centavo, um real que é investido na educação, transporte, segurança. Igual o transporte de
Guarapari. Aí, esses dias passados, me falaram: “Oldair, você é a favor do transporte
clandestino”? Eu falei: ‘desde que o transporte que ele é concessão dentro do município,
que é uma vergonha aquela Lorenzutti, eu sou a favor’. Porque eu estou do lado do povo
de Guarapari! É igual aos taxistas que estão aqui hoje sendo representados. É muito
importante que as coisas sejam adequadas, adaptadas às necessidades do município. Há
muito tempo que os taxistas vêm pedindo isso. Então tem que ser aprovado! Porque os
taxistas foram muito antes do Uber. Agora tem o taxista, tem o Uber. Então a gente tem
que agregar. A gente tem que fazer o melhor pelo município de Guarapari. Chega dessas
empresas que vem para Guarapari para ganhar dinheiro e abandona a sociedade. Não é
possível uma empresa só de ônibus em Guarapari! Nós temos que ter duas empresas para
poder ter concorrência. Nunca teve greve, agora tem essa palhaçada em Guarapari. Isso é
uma vergonha que temos que acabar com isso de uma vez por todas. Um grande abraço
a todos! E os taxistas podem contar sempre com o apoio do vereador Oldair Rossi.
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (VEREADORA KAMILA ROCHA) – Presidente,
encerrado o horário destinado aos vereadores.
O SENHOR 1º VICE-PRESIDENTE (VEREADOR CARLOS EDUARDO
NASCIMENTO) – Entrando no horário das lideranças, solicito a secretária que faça a
chamada dos vereadores para que falem pelo tempo regimental de até três minutos.
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (VEREADORA KAMILA ROCHA) – Vereadora
Sabrina Astori, do DC.
A SENHORA VEREADORA SABRINA ASTORI – Boa tarde a todos! Presidente,
nobres colegas, população que nos assistem pelas redes sociais e população presente aqui
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no plenário. Vereadora, eu só quero, assim, dar um parênteses na sua fala hoje mais cedo
e complementar a falar do meu amigo, Zazá. Que a gente sabe que tem pedido para rede
de esgoto e abastecimento de água, em Samambaia. Mas é do nosso conhecimento que
esse pedido existe há mais de seis anos. Então não adianta falar que tem e nada ser
executado! Eu quero endossar as suas palavras, vereadora Kamila, que realmente isso saia
do papel. Porque o papel a gente sabe que existe há mais de seis anos. Quero, também,
falar do nosso evento que estivemos presentes na semana passada, eu e a vereadora
Rosana, que é de grande valia. Quem dera todos os vereadores pudessem estar presente
conosco. Assim, deixo aberto que todos os vereadores que quiserem ir, é de suma
importância. E, se tudo der certo, não é vereadora? Teremos muitas boas notícias para o
próximo ano. E eu quero falar sobre a minha agenda do dia de ontem, que eu estive
fiscalizando algumas obras. Umas obras muito importantes para o nosso município.
Estive cedo na comunidade de Jabuticaba onde está sendo executada a obra de uma ponte,
em parceria da prefeitura com governo do estado. Também estive acompanhando as obras
lá do asfalto das comunidades de Todos os Santos até a Santa Rita. Lá em Todos os
Santos: o andamento do nosso posto de saúde; o material da nossa quadra, lá de Todos os
Santos, que estava desabando. Já está sendo colocado o calçamento. Então evitando risco
para os nossos alunos. E, também, os maquinários e que estão na nossa região fazendo a
manutenção. E quando a gente tem que cobrar, a gente cobra. E quando a gente tem sido
atendido, a gente tem que agradecer. Então só aqui deixar o meu agradecimento a todo
empenho dos funcionários que estão nos atendendo e ajudando na execução das nossas
obras lá no interior. No mais, uma boa tarde a todos!
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (VEREADORA KAMILA ROCHA) – Vereadora
Rosana Pinheiro, do CIDADANIA.
A SENHORA VEREADORA ROSANA PINHEIRO – Esqueci que eu tinha fala de
bancada. Quero, mais uma vez, cumprimentar a todos, de forma especial, os taxistas que
se fazem presentes. Um abraço para você, de forma especial, Silas, um amigo que eu
conheço há muitos anos. Cumprimentar a Gleice, que é uma liderança lá no bairro
Camuruji. É muito atuante com o social. E a todos que nos acompanham. Eu quero aqui
aproveitar o gancho da fala… [18 SAMUEL] ... do vereador que me antecedeu, do
vereador Franz que falou do projeto do Fábio Veterinário. E eu venho aqui falar do meu
projeto que foi rejeitado na semana passada na minha ausência, onde eu estava no
Congresso Nacional. O meu projeto senhores proibia a concessão de moções honrosas
em homenagem a pessoas que tenham sido condenadas por violência doméstica. Citei no
projeto, muito bem embasado, citei uma lei federal 6.454, citei uma lei estadual 1.288 de
2021, me amparei legalmente e constitucionalmente num projeto de lei, que seria um
grande mecanismo para nós mulheres, principalmente para as mulheres que sofrem a
violência doméstica. Eu sei que estamos no país democrático, laico e que bom que a
câmara ela é democrática e aqui precisa respeitar as opiniões. Por isso eu subo nessa
Tribuna e quero emitir a minha opinião enquanto mulher, enquanto a autora do projeto,
enquanto presidente de uma comissão dos direitos da mulher. O projeto, no escopo do
projeto, na minha justificativa eu deixo claro serão proibidas moções honrosas em casos
que tenham sido transitados em julgado. O que é transitado em julgado? É quando houve
uma decisão judicial quando não cabe mais recurso e quando o réu de fato foi condenado!
Então, como eu disse, vivemos sim num país democrático, é salutar! Mas ao meu ponto
de vista isso para mim foi um retrocesso, porque no exato momento em que eu estava lá,
um projeto de lei - gostaria que o Franz ouvisse - um projeto de lei igual ao meu, mais
audacioso ainda, porque não só proibia as moções honrosas, como também as nomeações
em repartições públicas Vereador! E o projeto do Rio de Janeiro, foi aprovado por
unanimidade. E o meu que fala aqui que sobre as moções honrosas. Então, eu posso
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defender um réu, um cara que bateu na mulher, mas não posso aqui legislar em favor da
mulher que a parte mais frágil! Fica aqui uma pergunta. Então assim, para mim, na minha
opinião foi um retrocesso. Deixo aqui o meu descontentamento com os meus colegas
parlamentares, muito embora todos têm direito a suas opiniões. Mas se de fato tivesse
lido o projeto na integra, saberiam do que eu estou defendendo, que é um projeto em favor
da mulher e não prejudicar a mulher e muito menos um homem! O homem ele se prejudica
quando ele já comete essas atitudes. Então fica aqui mais uma vez o meu desabafo! No
mais meu muito obrigada!
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (VEREADORA KAMILA ROCHA) – Vereador
Rodrigo Borges.
O SENHOR VEREADOR RODRIGO LEMOS BORGES – Bom, boa tarde! Quero
cumprimentar a mesa diretora, os colegas publico presente, o pessoal da comunicação na
figura do nosso estagiário Luiz Felipe. Pessoal, eu tenho três minutos para falar, é pouco
tempo sobre, eu vou me referir a fala da vereadora que me antecedeu do projeto dela. O
projeto teve uma boa intenção, porém eu também não estava aqui e não votei. Mas a
minha opinião sobre o projeto é que você imagina se uma pessoa que cometeu um crime,
pagou pelo crime resolveu a questão dele com a justiça. E aí em outro momento ele entra
numa casa pegando fogo salva uma pessoa, crianças. E aí nós vamos poder homenageálo, porque ele cometeu outrora um crime que ele já pagou. Então, conta disso acho que
poderia ser revisto, qual é a intenção do projeto e vê uma forma melhor para a gente
também depois não cometer alguma injustiça. Quero falar sobre outro tema antes de eu
entrar no meu tema do partido, que é sobre a falta de água em Samambaia e em outros
pontos da cidade... [19 RUTH ]... O plano de saneamento municipal, quem elabora, é ele,
então ele fala onde a Cesan vai gastar o recurso, de que maneira e em qual local, quais
são as prioridades? Tanto a curto prazo, quanto a médio prazo, Vereador Zazá, quanto a
longo prazo! Isso é o prefeito que decide! Então a gente tem que falar: prefeito,
Samambaia precisa, sim de mais atenção, vamos ter que colocar isso dentro do plano
municipal de saneamento com a prioridade, está certo?
Quero falar aqui sobre o meu partido, o Prefeito de Vitória, Pazolini fez um projeto muito
bacana, parecido, similar ao Mão na Roda que é o porta, porta, ele é justamente para as
crianças especiais, onde utilizam o número 156, aquele que eu falei para o prefeito utilizar
aqui nos serviços municipais, e o prefeito não fez, para diminuir o espaço entre o serviço
público e a comunidade, a população, e o prefeito novamente não fez! Então esse Projeto
Mão na Roda que é similar ao que o Prefeito Pazolini fez em Vitória que é o Porta a Porta,
atenderia as mães com filhos especiais! Está certo?! Queria agradecer! Meu tempo já
acabou! Eu teria outras falas! Obrigado!
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (VEREADORA KAMILA ROCHA) – Vereador Fabio
Veterinário, PSB. Declina.
Então presidente, encerrou!
O SENHOR PRESIDENTE (VEREADOR WENDEL SANT’ANA LIMA) – Encerrado
o horário dos lideres partidários, entraremos na Ordem do Dia!
Por isso, peço que a nobre secretária faça a chamada dos senhores vereadores para
verificação de quórum.
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (VEREADORA KAMILA ROCHA) – Procede à
chamada para verificação de quórum.
O SENHOR PRESIDENTE (VEREADOR WENDEL SANT’ANA LIMA) – Havendo
quórum regimental, vamos dar sequencia a Ordem do Dia!
O primeiro projeto da Ordem do Dia da sessão de hoje, é o Projeto de Lei Complementar
nº 005/2022 que trata de alteração de cor de carro de taxi, foi uma reivindicação da
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categoria, nós dialogamos juntamente com o poder público municipal, e tivemos esse
retorno para estar atendendo e adequando em favor da categoria dos taxistas da nossa
cidade, então foi um projeto assim, com diálogo, construção entre a categoria, e eu
acredito no movimento muito favorável desse parlamento! Mas por isso, para nós
concretizarmos o plenário vai apreciar a partir de agora essa matéria!
Peço que a nobre secretária faça a leitura do Projeto de Lei Complementar nº 005/2022.
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (VEREADORA KAMILA ROCHA) Lê - Projeto de
Lei Complementar nº 005/2022 de autoria do Poder Executivo.
O SENHOR PRESIDENTE (VEREADOR WENDEL SANT’ANA LIMA) – Convoco a
Comissão de Redação e Justiça para exarar parecer oral! Por isso para exarar parecer oral
por isso a nobre Relatora, a Rosana Pinheiro vai usar ao aparecer em cima do Projeto de
Lei Complementar nº005/2022.
A SENHORA VEREADORA ROSANA PINHEIRO - Esse projeto é um projeto de
tamanho importância, a classe inclusive se faz presente aqui no plenário, é um projeto
que é regimental, não vai onerar os cofres públicos, e é constitucional, por isso meu
parecer a esse projeto, ele é favorável!
O SENHOR PRESIDENTE (VEREADOR WENDEL SANT’ANA LIMA) – O primeiro
posicionamento da comissão foi favorável matéria, sendo a Relatora da comissão a
Vereadora Rosana! Dessa forma a Vereadora Membro da comissão, Kamila Carvalho
Rocha.
A SENHORA VEREADORA KAMILA ROCHA - Acompanha a relatora.
O SENHOR PRESIDENTE (VEREADOR WENDEL SANT’ANA LIMA) – Com a
ausência do presidente da comissão, com falta justificada... [20 CLAUDICEIA] ... Do
Presidente da Comissão com falta justificada, compromisso externo na Casa, mas que
também manifestou apoio eu vou passar a palavra, o voto, para o seu substituto legal que
é o vereador partidário do PL, por sua vez o vereador Marcelo Rosa. Com a palavra em
substituição o Presidente da Comissão de Redação e Justiça.
O SENHOR VEREADOR MARCELO DO NASCIMENTO ROSA – Sigo a Relatora.
O SENHOR PRESIDENTE (WENDEL SANT’ANA LIMA) – Então a Comissão de
Redação e Justiça da Casa que é a Comissão que dá o parecer se a matéria é constitucional
ou não foi favorável pela constitucionalidade da matéria. Então por unanimidade dos
membros a Comissão exarou parecer favorável.
Nesse momento entraremos no processo de discussão da matéria.
Em primeira discussão o Projeto de Lei Complementar Nº 005/2022.
Com a palavra o nobre vereador Franz Tristão de Almeida.
O SENHOR VEREADOR FRANZ TRISTÃO DE ALMEIDA – Obrigado Presidente.
Antes de falar da matéria eu quero deixar claro aqui a vereadora que veio nesse plenário
e ela direcionou para mim pela votação que nós tivemos aqui com relação ao projeto
dela, vereadora, foi unanime, unanime não eu acho que o vereador Fábio foi o único que
votou contrário, que votou a favor do projeto e todo plenário aqui o contrário. O que eu
coloquei aqui no dia da votação é que eu tenho um parente que já passou por essa situação
e ele - eu fico até um pouco emocionado – Izac, ele já participou disso na minha vida e
hoje ele é a pessoa mais respeitada dentro da nossa casa, então por isso que eu acho
injusto você colocar um rótulo nessa pessoa e condená-la por resto da sua vida. Então
esse, por isso que eu vim e votei contrário a esse projeto. Não desse jeito que a senhora
colocou; contra as mulheres, contra isso, não! Eu votei porque eu tenho isso dentro do
meu lar, experiencia própria e por isso que eu votei com a minha consciência, porque a
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família, essa pessoa é da minha família muito próximo e hoje ela é respeitada por todo
nós porque é uma pessoa maravilhosa. Então não vou colocar esse rótulo nele nunca
sempre na vida dele. Entendeu vereadora? Eu queria deixar bem claro.
O SENHOR PRESIDENTE (WENDEL SANT’ANA LIMA) – Ainda em primeira
discussão o Projeto de Lei Complementar Nº 005/2022.
Não havendo interesse de nenhum dos nobres Vereadores na primeira discussão,
entraremos para segunda discussão o Projeto de Lei Complementar Nº 005/2022.
Com a palavra o nobre Vereador Rodrigo Borges.
O SENHOR VEREADOR RODRIGO LEMOS BORGES – Bom, cumprimentar a Mesa
Diretora, os colegas, o público presente, os trabalhadores taxistas presentes aqui.
Eu li o projeto muito singelo, creio que vai ajuda-los, é uma mudança onde hoje parece
que só pode cor branca e prata e vai poder agora cor cinza.
Eu gostaria aqui também de chamar atenção do poder executivo para poder tentar
desburocratizar os taxistas para diminuir, para coloca-los no meio, no campo de trabalho
com iguais condições ou pelo menos com condições similares porque tenho muito
amigos taxistas e realmente virou, a modernidade chegou e virou uma deslealdade na hora
de você captar o seu cliente. E a prefeitura ela é a que pode ordenar isso dá melhor forma.
Existe algumas medidas tomadas em outros lugares que desburocratizaram e ajudou os
taxistas a terem menos impostos, menos burocracia, vistoria, todos os encalços que tem
e que nos concorrentes não tem. Então assim, a placa vai ajudar, a placa não, a cor vai
ajudar porém se a prefeitura tem um olhar mais digno para essas pessoas. Muito
obrigado!
O SENHOR PRESIDENTE (WENDEL SANT’ANA LIMA) – Ainda em segunda
discussão o Projeto de Lei Complementar Nº 005/2022.
Com a palavra o Vereador Izac Queiroz.
O SENHOR VEREADOR IZAC QUEIROZ DE JESUS – Senhor presidente, eu acho
que é uma matéria que não cabe...[21 ANA ] ... Senhor presidente, eu acho que é uma
matéria que não cabe nem discussão quando você fala a respeito daquilo que é solicitado
pela categoria. E nós aqui todos vamos assinar e, se tivéssemos mais vereadores,
assinaríamos e votaríamos a favor. Mas eu acho que é importante a gente salientar que,
como vereador Rodrigo mesmo citou, a modernidade trouxe uma concorrência desleal.
Desleal porque ela é mundial. É uma organização, é uma empresa, é um aplicativo. E
talvez o município pudesse avançar a partir dessa placa cinza, dessa coisa simples e
singela também criando um aplicativo para taxi no município de Guarapari. Porque eu
me sentiria muito mais confortável pegar um táxi num aplicativo do município de
Guarapari conhecendo todos esses rostos familiares. Pessoas com quem a gente convive
nas praças ali, nos pontos de táxi, convive nas igrejas, convivemos nos campos de futebol.
São pessoas do nosso conhecimento. E, hoje... Nada contra a outra empresa ou aplicativo,
tenho muitos amigos também que trabalham. Mas, às vezes, têm pessoas de outra cidade,
se habilitam aqui, principalmente durante a alta temporada, e levam o nosso dinheiro, o
dinheiro de vocês, o sustento de vocês e suas famílias. Então é importante que avancemos.
Que não fiquemos só na placa cinza. Mas que possamos ampliar isso no sentido de dar a
vocês uma garantia maior, uma fiscalização maior, principalmente, com relação a Uber
clandestino; principalmente com relação a Uber de outra cidade; principalmente com
relação aos táxis de outra cidade que vem aqui nos dias de shows, quando é o dia que os
senhores ganham mais dinheiro, ou deveriam ganhar. E eles entram, e tomam, e levam o
nosso recurso para outras cidades.
19

O SENHOR PRESIDENTE (VEREADOR WENDEL SANT’ANA LIMA) – Com a
palavra, ainda em segunda discussão, o vereador Oldair Rossi.
O SENHOR VEREADOR OLDAIR ROSSI – Boa tarde a todos! Agora direcionado aos
taxistas. Eu acho esse projeto de lei muito importante, porque quem tem que saber como
a categoria tem que ser são vocês. São vocês que têm que decidir! Parabéns ao Poder
Executivo! Parabéns ao Poder Legislativo! Eu acredito que vai ser uma votação por
unanimidade. E vou falar, dos vereadores que me antecederam, quando eu vinha do
interior – que eu morava em São Félix – nós vínhamos com a viação Guarapari, Zé Rosa
que falava. Nós parávamos ali em frente da EDP e vínhamos a pé. E ali tinham vários
táxis que ficavam ali na antiga Itapemirim. Então nós temos que ter um reconhecimento
muito grande pelos taxistas. Primeiro, é uma categoria muito antes de todas as outras
categorias de outros aplicativos chegarem ao município, ao Brasil, aos estados. Os
taxistas foram os primeiros. Tínhamos o transporte público e os taxistas. Então, lógico,
que a gente tem que se ater a modernidade. A gente tem que se ater! Mas, também, o
Poder Executivo tem que fazer a parte dele. Que nem falaram aqui que tem muita gente
que vem de outros estados para o município de Guarapari, o qual nós temos que ter essa
fiscalização. Podemos, também, fazer aqui valeu também essa lei. O Poder Executivo
pode se ater a isso e proibir isso! Cabe a ele! Que o Poder Executivo tem a caneta.
Enquanto o Poder Legislativo, vocês podem ficar tranquilos, que o que for de benefício
para sociedade de Guarapari, o qual todos são os meus patrões. Estou aqui; eu sou
funcionário do povo, eu sou funcionário de vocês. Eu não estou aqui a toa! Então aqui
nós temos uma relevância muito grande de sermos fiscalizadores e, ao mesmo tempo,
criadores de leis que possam trazer benefício e qualidade de vida à sociedade de
Guarapari. Então quando a gente vê um projeto desse, que é uma reivindicação de uma
categoria, que tem o respeito dos munícipes de Guarapari, quem sou eu pra votar contra.
Se eu tivesse dez votos, eu votava dez votos a favor. Então a gente está aqui para isso,
gente, é para trabalhar e desenvolver o município de Guarapari. Então quando a gente vê
lá traz e hoje, vocês são uns guerreiros para estarem conseguindo se manter ainda no
município… [22 SAMUEL] ... É uma guerra todo dia! Vocês não estão ali porque vocês
gostam, porque vocês são apaixonados, não! Porque vocês tem que sustentar a família de
vocês, levar o pão de cada dia para dentro de casa. Então, quando tem concorrência
desleal e não tem interesse neste debate, se torna desleal de verdade. Então, a gente tem
que ser ater, e também o poder legislativo estar sempre do lado de vocês, do funcionário
publico, que nem a gente votou favorável a aumentos para os professores e para saúde.
Então, meu voto vocês podem ficar tranquilos que é sempre favorável a vocês. Boa tarde!
O SENHOR PRESIDENTE (WENDEL SANT’ANA LIMA) – Com a palavra a
vereadora Kamilla Carvalho Rocha.
A SENHORA VEREADORA KAMILLA CARVALHO ROCHA – Presidente, quero
aqui falar um pouco dessa matéria e enaltecer às palavras do vereador Izac quando fala
que é uma matéria que não precisa nem ser discutida, porque é uma reivindicação da
categoria. E assim eu quero de prontidão parabenizar vossa Excelência que assim que
recebeu essa classe, reuniu com a sua base, entramos em entendimento com Vossa
Excelência foi até ao poder executivo e começou esse diálogo com prefeito, que nós
sabemos que muita das vezes é um pouco difícil de compreender, entender e ouvir. Mas
quando se trata de um pedido de Vossa Excelência, ele sempre é muito solicito, e
conseguiu assim fazer esse intermédio da necessidade dessa classe que são os taxistas, a
câmara buscando junto com o senhor à frente, essa melhoria e o Poder Executivo nos
atendendo. Então assim, eu espero que assim como essa tarde de hoje, que a gente
consegue atender essa classe dos taxistas, uma necessidade que somente eles sabem que
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essa casa possa ainda atender muitas classes trabalhadoras aqui do nosso município. Só
queria deixar essa parcela de contribuição aqui na minha fala.
O SENHOR PRESIDENTE (WENDEL SANT’ANA LIMA) – Agradeço pelas palavras
da vereadora Kamilla Rocha. Com a palavra o nobre vereador Denizart, Zazá.
O SENHOR VEREADOR DENIZART LUIZ DO NASCIMENTO - Eu também não
poderia deixar de manifestar que eu tenho alguns amigos taxistas que sempre estão às
vezes entrando em contato, o Jorge, o Grilo e outros mais. Então Presidente, além da
situação dessas reivindicações existe uma situação do município de Guarapari que tem
que ser revista! É o ISS cobrado dos taxistas em Guarapari, que é bem diferenciado de
outros municípios! Aqui o valor dos nossos taxistas eles pagam um absurdo e quando às
vezes necessitam tem que pagar um extra ainda, se não me engano está assistindo isso.
Isso existe de verdade? E não é barato ou ISS que os Taxistas contribuem para o
município de Guarapari. E isso tem que ser revisto. Eles estão passando esses momentos
terríveis, o município tem que fazer a parte dele também, tentar reduzir esse ISS desses
taxistas. Infelizmente, quero dizer para vocês que o Seu Jorge liga para mim várias vezes.
E eu digo Seu Jorge, nós vereadores, nós não somos ordenadores de despesa. Então, nós
não podemos pedir para aumentar o valor de vocês, como também não podemos pedir
para diminuir. Isso é às vezes a função do vereador, ela não é reconhecida, a população
não tem essa sabedoria de saber como é que é que nós praticamos nossos projetos aqui.
São projetos de lei, são solicitações, na qual não podemos criar e nem produzir despesas
para o município de Guarapari. Nem também tirar recursos do município. Então é isso aí
é uma solicitação que nós fizemos, entramos com algumas solicitações para quê parta lá
da prefeitura, parte da prefeitura, temque partir do Poder do executivo, partir do prefeito,
e vocês taxistas se reunirem fazer um abaixo-assinado, fazer isso e entrar com um projeto
de lei na prefeitura, solicitando a redução desse ISS, que eu sei que aqui é um absurdo.
Guarapari é um doos municípios da região litorânea e da região metropolitana que é o ISS
mais caro. Em Anchieta é um imposto muito baratinho para os taxistas de lá. Mas
Guarapari não! Em Guarapari aqui o imposto aqui é diferente, ele é mais caro, ele é
pesado. Então isso tem que ser revisto presidente! Essa casa de leis, às vezes nós não
temos como entrar com esse tipo de licitação. Mas a nossa procuradoria, junto com a
Procuradoria da prefeitura pode muito bem dá uma atenção a esses taxistas, não só nesse
pedido desse projeto de hoje, como também no projeto da redução para poder dar mais
condições, dar mais uma folga, que é um dinheiro e mais um recurso que sai do bolso...
[23 RUTH ]... que é um dinheiro, mais um recurso que sai do bolso dele para pagar a
prefeitura, o imposto a qual ele não tem não tem retorno, aquilo não tem mais retorno,
eles prestam um serviço, têm as despesas, né o veículo quebra, borracheiro e todas as
despesas como temos no nossos veículos também, vereadores nós trabalhamos com os
nossos veículos, muitas pessoas acham que esses carros são pagos, não, nós temos só
uma ajuda de custo parra o combustível, a qual nós somos criticados aí, quase matando a
gente! Eu gostaria de ver qual o veículo ainda o município que me acompanha nas minhas
idas e vindas do interior de Guarapari, nos bairros por aí afora, qual a merreca que nós
recebemos! Mas isso não tem nada a ver, é outra história! Quero dizer para vocês taxistas
que essa Casa está aberta ao diálogo com vocês, se precisar de vocês, uma orientação
jurídica, vocês entrarem com esse processo de pedido dessa redução, tanto eu o Vereador
Denizart meu gabinete está à disposição de vocês! Boa tarde muito obrigado a presença
de vocês todos aqui!
O SENHOR PRESIDENTE (VEREADOR WENDEL SANT’ANA LIMA) – Com a
palavra o Vereador Marcial de Souza Almeida, nosso querido Dito Xaréu!
Querido mesmo, não é da boca para fora, não! Cara do bem!
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O SENHOR VEREADOR MARCIAL SOUZA ALMEIDA - Boa tarde Presidente! A
recíproca presidente é verdadeira! Além do senhor ser um querido, eu sou um fã do senhor
pelo trabalho que o senhor traz à frente dessa Casa!
Mais uma vez voltamos a falar dos taxistas, eu queria aqui em nome do meu amigo
Maurício, do Silas, de todos vocês aí, falar dessa luta, né Maurício, vocês são testemunhas
das nossas idas e vindas naquela procuradoria, naquele gabinete, na sala de Carlito,
lutando não só para mudança das cores, mas também para mudança do adesivo dos taxis,
e o presidente Wendel Lima também vendo essa necessidade e como a Vereadora Kamila
falou, o prefeito nos atende muito bem, mas a amizade deles é uma amizade mas mais
antiga, e o presidente resolveu levantar essa bandeira junto com essa Casa aqui, e nós
somos junto com ele, e falamos: presidente estamos junto com o senhor, como estaremos
juntos com o senhor presidente, e daqui uns dias senhor deputado! Estaremos juntos!
Então parabenizar a vocês por não desistir, acabei de falar agora a pouco no meu discurso
que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura! Então se vocês parassem, hoje não
estaria acontecendo isso aqui! Mas hoje somente está acontecendo isso aqui, pela luta de
vocês, pela luta do nosso presidente, pela minha luta, pelo apoio desse povo, e por vocês
não desistirem! Não vou entrar em detalhes, porque se eu entrar em detalhes a gente pode
até sair, não ofendendo alguém, a gente pode sair ofendido! Mas sabemos do INSS que
vocês pagam, sabemos o valor da corrida de vocês, sabemos que às vezes vocês colocam
defensores para poder fazer outro serviço, e vocês arcam com essa despesa, enquanto
existem transportes que dispensa comentários, então inclusive nós já tivemos uma luta
não é Maurício, não vamos desistir, o Vereador Léo Dantas está aí todos os vereadores
aqui, inclusive sobre a taxa do ISS de vocês para que a gente possa depois desse
presidente, a gente possa lutar para a redução desse ISS, porque se cobrasse ISS por
quilometragem, eu acho que vocês serem isentos! Quilometragem com passageiros!
Quilometragem com passageiros! Não aquela quilometragem que você vai em casa e
volto para almoçar, né, que às vezes não dá nem para ir! E esse preço desse combustível,
então hoje eu fico muito feliz de ter participado lá atrás de uma luta como é essa, e hoje
a gente está vendo a vitória, essa vitória não é só de vocês, essa vitória é dessa Casa,
porque a independente de mim, do Rodrigo, do Izac, do Léo, do presidente, se os demais
aqui não votar nessa lei, essa lei para por aqui, e nós hoje estamos aqui, foi deixado o
projeto não seria votado hoje, parabenizar inclusive o Vereador Leo Dantas por ter pedido
dispensa para a gente votar esse projeto em urgência, senão ele não seria tramitado pelas
comissões, e esse projeto está sendo votado agora, parabenizar a vocês por essa vitória,
tenho certeza, e posso passar essa certeza para vocês, porque esses homens e essas
mulheres estão aqui para lutar não só pelo bem da cidade, mas pelo bem-estar do cidadão
e dos profissionais dessa Casa! Meu muito obrigado e boa tarde a todos!
O SENHOR PRESIDENTE (VEREADOR WENDEL SANT’ANA LIMA) – Transfiro a
presidência ao meu substituto legal para que eu possa fazer o uso da palavra!... [24
CLAUDICEIA] ... O SENHOR PRESIDENTE (WENDEL SANT’ANA LIMA) –
Transfiro a presidência para o meu substituto legal 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 – Boa tarde Sr. Presidente, boa
tarde Mesa Diretora, nobre Vereadores. Cumprimentar a população em casa nos
assistindo, população presente na pessoa do Genival que está aqui na galeria conosco, me
viu desde bebê, na Rua São Pedro onde é meu vizinho. Cumprimento todos os taxistas da
nossa cidade.
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Quero dizer que a gente tem que dar de Cesar a quem é de Cesar, quando nós chegamos
no nosso gabinete e lá tinha um projeto de autoria do vereador Leo Dantas, então de
maneira muito cordial e eu chamei o Leo e tive uma conversa com o Leo. O que nós
iríamos fazer, nós iriamos só apenas chamar a atenção do prefeito ou nós íamos fazer
uma mobilização para tornarmos o projeto constitucional e termos e fato a questão
resolvida. E, logo também eu tive a visita de vocês lá no meu escritório, que fica na Rua
São Pedro, fica fora aqui da presidência e lavamos a mensagem ao prefeito que logo foi
solícito a causa e não tinha outro aminho a não ser se solícito a isso porque é uma
concessão pública de fato só a municipalidade tem o mecanismo para fazer as alterações.
Então o prefeito encaminhou esse projeto a Casa e hoje a gente encerra o primeiro
semestre, nós vamos entrar em recesso, não os gabinetes, mas o plenário até agosto e nós
não vimos outro caminho a não ser votar na data de hoje. E como o Leo começou esse
movimento não podia deixar de ser ele pedir essa dispensa de interstício. Então dizer a
vocês que vocês podem continuar esperançosos porque essa foi como todos os vereadores
que me antecederam que estão no movimento das lutas e causas dos senhores, que nós
iremos, sim, continuar os nossos diálogos esmo se no futuro breve eu não tiver naquela
cadeira, mas onde eu tiver, se eu tiver em outro ambiente, ou se eu tiver aqui embaixo
junto com os meus colegas que por estar aqui ou estar ali não tem diferença nenhuma eu
irei permanecer na luta com vocês e junto com os vereadores de Guarapari. Eu acredito
que essa matéria já consolidada em favor de vocês. Então eu agradeço a presença,
categoria unida é categoria com resultado e é isso mesmo, tem que participar das ações
e das decisões da cidade, afinal vocês fazem parte das atividades da cidade. O transporte
público, o táxi não deixa de ser o transporte público, e o transporte público é obrigação
do município e por isso nós temos satisfação tê-los aqui conosco. Um abraço e boa tarde
a todos!
(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 continuar a discussão, entraremos
no processo de votação.
Em votação os pareceres da Comissão de Redação e Justiça que foi favorável por
unanimidade dos presentes membros da Comissão.
Os Srs. Vereadores que aprovam a Relatoria da Comissão, permaneçam sentados. (pausa)
Aprovado por unanimidade dos presentes.
Nesse momento nós iremos votar o Projeto de Lei Complementar Nº 005/2022.
Os vereadores que aprovam, permaneçam sentados. (pausa)
Aprovado por unanimidade dos presentes.
Peço que a Assessoria Legislativa já encaminhe ao prefeito para a sanção do projeto de
lei que á vai subindo como projeto já aprovado para o prefeito sancionar e publicar, e a
partir daí vocês já podem resolver toda questão as cores dos carros... [25 ANA] ... toda
a questão das cores dos carros. Quero pedir, agora, a colaboração dos nobres vereadores,
que eu peço até que o nobre vereador Dito Xaréu compre a ideia pra gente votar as outras
duas matérias em bloco, devido ao tempo. Então seria o Projeto de Lei n.º 113/2022 e o
Projeto de Resolução n.º 039/2022.
O SENHOR MARCIAL SOUZA ALMEIDA – Boa tarde, mais uma vez, presidente!
Temos agora, às 17h30, mais uma sessão. Uma sessão extraordinária. É bom falar isso
para a população de Guarapari que esta Casa de Leis... Doutor Renan, nosso Procurador
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Geral, uma honra estar aqui presente, vossa senhoria, nessa sessão. E é bom falar também
para o público, presidente, que nós vamos ter uma sessão extraordinária agora e nós
somos, essa Casa de Leis aqui, é uma das Casas de Leis do estado, ou do país que não
recebe por sessão extraordinária. Nós entramos em recesso e não recebemos. E não
recebemos 13º. E não recebemos férias. Porque, às vezes, as pessoas falam que nessa
Casa tem muitas sessões extraordinárias porque a gente recebe. Nós não recebemos!
Recebemos o nosso salário porque é justo. É um salário que é lei, e a gente recebe. Mas
a minha vinda, presidente, é para pedir a votação em bloco do Projeto de Lei n.º 113/2022
e o Projeto de Resolução n.º 039/2022. É regimental, e gostaria que vossa excelência
colocasse em apreciação dos nobres pares e que eles me acompanhassem no mesmo voto.
O SENHOR PRESIDENTE (VEREADOR WENDEL SANT’ANA LIMA) – Na última
semana, nós fizemos uma sessão belíssima em homenagem ao Dia do Pastor, que foi a
Comenda José Ferreira Filho. E o Projeto de Resolução n.º 039/2022, traz a Comenda
Padre Tarcísio Caliman, que é para homenagear os padres e todos da igreja católica. E o
outro projeto é liberando recursos para a Secretaria de Trabalho e Assistência. Dessa
forma, eu peço que a Comissão de Redação e Justiça... Antes da Comissão exarar o
parecer, temos que ter a aprovação do plenário sobre o pedido do nobre vereador Dito
Xaréu para votarmos em bloco.
Os senhores vereadores que aprovam permaneçam sentados.
Aprovado por unanimidade dos presentes.
Convoco a Comissão de Redação e Justiça para exarar o parecer, na pessoa relatora,
vereadora Rosana Pinheiro, líder do governo municipal.
A SENHORA VEREADORA ROSANA PINHEIRO – Os projetos, eles são
constitucionais, respeitam a tecnia legislativa. Por isso, o meu parecer, com certeza, é
favorável.
O SENHOR PRESIDENTE (VEREADOR WENDEL SANT’ANA LIMA) – Na
sequência, a nobre vereadora, membro da Comissão, vereadora Kamila Carvalho Rocha.
A SENHORA VEREADORA KAMILA CARVALHO ROCHA – Acompanho a
relatora, presidente.
O SENHOR PRESIDENTE (VEREADOR WENDEL SANT’ANA LIMA) – Com a
ausência do presidente da Comissão, seu substituto legal para exarar o parecer, vereador
Marcelo Rosa.
O SENHOR VEREADOR MARCELO ROSA – Vou seguir a tecnia, meu parecer é
favorável.
O SENHOR PRESIDENTE (VEREADOR WENDEL SANT’ANA LIMA) – A
Comissão de Redação e Justiça segue a tecnia e, por unanimidade, aprovam o projeto. O
parecer foi favorável.
Agora, eu peço a atenção da Comissão de Economia e Finanças para o Projeto de Lei n.º
113/2022, apenas. Por isso, chamo a relatora, vereadora Sabina Astori, para o parecer ao
Projeto de Lei n.º 103/2022.
A SENHORA VEREADORA SABRINA ASTORI – Presidente, o meu parecer é
favorável.
O SENHOR PRESIDENTE (VEREADOR WENDEL SANT’ANA LIMA) – Convoco o
membro da Comissão de Economia e Finanças, vereador Carlos Eduardo Nascimento,
Dudu Corretor.
O SENHOR VEREADOR CARLOS EDUARDO NASCIMENTO – Presidente, meu
parecer é favorável.
O SENHOR PRESIDENTE (VEREADOR WENDEL SANT’ANA LIMA) – Convoco a
presidente da Comissão de Economia e Finanças, vereadora Kamila Carvalho Rocha.
A SENHORA VEREADORA CAMILA CARVALHO ROCHA – Favorável.
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O SENHOR PRESIDENTE (VEREADOR WENDEL SANT’ANA LIMA) – O parecer
da Comissão de Economia e Finanças, seus membros, por unanimidade, foram favoráveis
ao parecer ao Projeto de Lei n.º 113/2022. Por isso, em primeira discussão, o Projeto de
Lei n.º 113/2022 e o Projeto de Resolução n.º 039/2022.
Não havendo interessados, entraremos em segunda discussão.
Em segunda discussão o Projeto de Lei n.º 113/2022 e o Projeto de Resolução n.º
039/2022... [26 SAMUEL] ... Não havendo também interesse de nenhum dos nobres pares
no processo de discussão, entraremos no processo de votação.
Em votação os pareceres da comissão de redação justiça, que por sua vez foram favoráveis
ao projeto de lei nº 113/2022.
Aprovado por unanimidade dos presentes.
Em votação o projeto de lei nº 113/2022 e o projeto de resolução nº 039/2022.
Os senhores vereadores que aprovam permaneçam sentados.
Aprovado por unanimidade dos Presentes.
Agora são 17 horas e 15 minutos! Eu peço atenção dos nobres vereadores que nós temos
uma sessão marcada extraordinária para 17:30. Nós podemos iniciar até às 17:45. Então
vamos tentar fazer uma votação, lógico e evidente, zelando pela discussão da matéria,
mas nós estamos em segundo turno dessa matéria que nós vamos votar nesse momento.
Então, quanto mais agilidade na discussão nós agradecemos, para que nós possamos
iniciar de imediato a sessão extraordinária que vota a LDO, a lei de diretrizes
orçamentárias do ano de 2022.
Solicito a secretária que faça a leitura do projeto de resolução 040/2022. Essa matéria ela
não está em segunda discussão, ela entrou hoje no plenário! É o projeto que... a mesa
diretora eleita pedindo anulação da eleição.
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (VEREADORA KAMILA ROCHA) – Lê: Projeto de
Resolução de nº 040/2022 de autoria dos Vereadores Denizart, Dudu Corretor, Fábio
Veterinário, Kamilla Rocha, Léo Dantas, Marcelo Rosa, Max Júnior, Oldair Rossi,
Professor Luciano, Rosana Pinheiro, Sabrina Astori e Wendel Lima.
O SENHOR PRESIDENTE (WENDEL SANT’ANA LIMA) – Convoco a comissão de
redação justiça para exarar parecer oral, na pessoa da relatora a vereadora Rosana
Pinheiro.
A SENHORA VEREADORA ROSANA PINHEIRO - O projeto ele é constitucional e o
meu parecer é favorável!
O SENHOR PRESIDENTE (WENDEL SANT’ANA LIMA) – Convoco o membro da
comissão, a vereadora Kamilla Carvalho Rocha.
A SENHORA VEREADORA KAMILLA CARVALHO ROCHA – Favorável!
O SENHOR PRESIDENTE (WENDEL SANT’ANA LIMA) – Convoco o presidente da
comissão, em sua ausência, o seu substituto legal Vereador Marcelo Rosa.
O SENHOR VEREADOR MARCELO DO NASCIMENTO ROSA - Meu parecer é
favorável,
O SENHOR PRESIDENTE (WENDEL SANT’ANA LIMA) – Os pareceres da comissão
de redação Justiça foram favoráveis ao projeto de resolução nº 040/2022.
Em primeira discussão o projeto de resolução nº 040/2022.
Não havendo interesse na discussão, nós iremos passar para segunda discussão do projeto
de resolução nº 040/2022.
Não havendo interesse de nenhum dos nobres pares em discutir a matéria, entraremos no
processo de votação.
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Em votação os pareceres da comissão de redação e justiça, que foi favorável ao projeto
resolução nº 040/2022.
Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam sentados.
Aprovado por unanimidade dos presentes.
Em votação o projeto de resolução nº 040/2022.
Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam sentados.
Aprovado por unanimidade dos presentes.
Desta forma a eleição realizada em abril está anulada por esse plenário.
Projeto de Emenda à Lei Orgânica em segundo turno.
Solicito à secretária que faça a leitura do projeto de emenda a lei orgânica municipal nº
002/2022...
A SENHORA 1ª SECRETÁRIA (VEREADORA KAMILA ROCHA) – Lê: Projeto de
Emenda à Lei Orgânica Municipal de nº 002/2022 de autoria dos Vereadores Denizart,
Dudu Corretor, Fábio Veterinário, Kamilla Rocha, Léo Dantas, Marcelo Rosa, Max
Júnior, Oldair Rossi, Professor Luciano, Rosana Pinheiro, Sabrina Astori e Wendel Lima.
O SENHOR PRESIDENTE (WENDEL SANT’ANA LIMA) – Em votação no segundo
turno o Projeto de Emenda a Lei Orgânica nº 002/2022.
Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam sentados.
Aprovado por unanimidade dos presentes. Quero... [27 RUTH ] ...Quero proclamar o
resultado por 15 a 0(quinze a zero) a Casa... corrigindo! Proclamando o resultado por 16
votos a zero(dezesseis votos a zero) dos presentes, por unanimidade dos presentes, então
foram 16 votos em segundo turno o projeto a emenda Lei Orgânica Municipal foi
aprovado por esta Casa!
Antes de encerrar quero absolutamente, agradecer aos vereadores por toda parceria, por
toda por toda a gentileza, quero agradecer o povo de Guarapari, que por mais que nós
temos algumas divergências de ideias, mas as nossas caminhadas pelas ruas de Guarapari,
é só de acolhida e o reconhecimento pelos resultados que a Câmara municipal tem obtido
em nome de todos os vereadores! Dizer que de forma muito humilde, eu abracei ao um
movimento de revogar a eleição, porque não tenho apego a esta cadeira que estou, e
tampouco a posição de destaque do parlamento, pelo contrário, é da hora que acordo a
hora que vou dormir, dedicado a esta Casa de Leis, dedicado aos vereadores, né?! Eu não
só cuido do burocrático, tento auxiliar os vereadores nas suas atividades, tento manter
pelo menos um diálogo entre o executivo e o legislativo, muitas vezes até com
dificuldades, mas a gente tenta superar os desafios para fazermos um bom trabalho! Dizer
que nós tivemos dois questionamentos e nenhum deles me forçaram a tomar essa decisão
que eu acabei de tomar em coletividade! Uma foi uma denúncia no Ministério Público
que quem fez a denúncia perdeu o Ministério Público arquivou a denúncia, deu
improcedente a denúncia feita pelo presidente do PDT, porque o entendimento é que é
uma matéria de interna corporis, depois a Ordem dos Advogados em um movimento de
um determinado advogado da cidade, não sei levantando a bandeira de qual lado político
foi, fez o movimento na Ordem, e fui numa reunião na Ordem, e lá foi salientado que
também tinha a qualquer momento entraria também esse pedido de inconstitucionalidade!
Podia brigar por essa constitucionalidade? Podia sim! Até porque eu gosto de desafios!
Mas eu acho que a democracia, ela vale no voto! Então se eu tiver assim, a adesão da
maioria dos colegas numa próxima oportunidade, se lá eu estiver com meu nome à
disposição, eu vou lutar para conseguir êxito no processo, e assim eu sempre fiz, nunca
me acovardei a nada, sempre coloquei minha cara na reta! Nunca, nunca abracei projetos
políticos por uma unanimidade ou por querer ser vitorioso! Sempre aprende a construir
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na política! Nunca abracei a candidatura A, B de alguém por que o projeto já estava
vitorioso! Nunca! Sempre busquei construir, pelo contrário! Peguei as campanhas do
atual prefeito em seus momentos mais complicados, em momentos que a sua rejeição
estava no topo do topo, mas mesmo assim fui construir! E hoje eu sigo minha vida política
junto com os vereadores que fazem a minha base aliada aqui na presidente! Não tenho
vergonha disso, porque eu sou político, amo o que faço e faço com muita dedicação e
carinho e que venham os próximos dias!
Antes de encerrar de fato a sessão em atendimento o artigo 30 da Lei Orgânica, gostaria
de indicar os vereadores: Dudu Corretor, Kamila Rocha e Sabrina Astori para formarem
a comissão representativa desta Casa de Leis durante o período de recesso!
Os vereadores que aprovam o nome dos vereadores indicados, permaneçam sentados.
(pausa)
A Escolha dos três, antes do voto, eu falo que fazem parte já da Mesa... [28
CLAUDICEIA]... Eu falo que faze parte já da Mesa, então seria deselegante, então estou
nomeando os três aqui. O vereador Marcelo Rosa é o nosso 2º Vice-presidente, também
tem o nosso carinho e o nosso respeito.
Os vereadores que aprovam, permaneçam sentados. (pausa)
Aprovado por unanimidade dos presentes.

Não havendo mais nada a tratar declaro encerrada a sessão.
(A Sessão foi encerrada às 17 horas e 25 minutos)

WENDEL SANT’ANA LIMA
Presidente da Câmara Municipal de Guarapari
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