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ATA DA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA, PRIMEIRO SEMESTRE, DO QUARTO
ANO LEGISLATIVO, NO SEGUNDO BIÊNIO (2019/2020), DA DÉCIMA
OITAVA LEGISLATURA (2017/2020) DA MUNICIPALIDADE NA CÂMARA
MUNICIPAL DA SERRA, QUE SE REALIZOU NA QUARTA-FEIRA, DIA
QUATRO, MÊS DE MARÇO, ANO DOIS MIL E VINTE, ÀS DEZESSEIS HORAS
(04/03/2020, 16H00MIN).
MESA DIRETORA/VEREADORES:
Presidente: Rodrigo Márcio Caldeira – REDE;
1º Vice-Presidente: Aécio Darli de Jesus Leite – PT;
2ª Vice-Presidente: Cleusa Paixão da Silva – PMN;
1º Secretário: Roberto Ferreira da Silva – PHS;
2º Secretário: Adriano Vasconcelos Rego – Sem Partido.
Aos quatro dias, do mês de março, ano dois mil e vinte, no Palácio “Judith
Leão Castello Ribeiro”, Sala das Sessões “Flodoaldo Borges Miguel”, Rua
Major Pissarra, 245, nesta cidade, Estado do Espírito Santo. O Senhor
Rodrigo Márcio Caldeira, Presidente, reuniu-se em Sessão Ordinária, no
Primeiro Semestre do Quarto Ano Legislativo, Biênio dois mil e dezenove,
dois mil e vinte (2019/2020), Segunda Parte da Décima Oitava Legislatura
(2017/2020) da Municipalidade na Câmara Municipal da Serra.
Registraram-se assinadas as presenças dos Nobres Senhores Vereadores:
Adilson Maria da Silva, PSL; Adriano Vasconcelos Rego, Sem Partido; Aécio
Darli de Jesus Leite, PT; Ailton Rodrigues de Siqueira, PSC; Basílio Antônio
Neves Santos, PROS; Carlos Augusto Lorenzoni, REDE; Cleusa Paixão da
Silva, PMN; Ericson Teixeira Duarte, REDE; Fábio de Souza Rosa, PSD; Fábio
Duarte de Almeida, Sem Partido; Gilmar Dadalto, PSDB; José Fábio Araújo
dos Santos, PSB; José Geraldo Carreiro, Sem Partido; José Geraldo da
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Vitória, PDT; Miguel Mates Santos, Sem Partido; Quélcia Mara Fraga
Gonçalves, PSC; Roberto Ferreira da Silva, PHS; Robson Miranda, Sem
Partido; Rodrigo Márcio Caldeira, REDE; Stéfano Sbardelotti de Andrade,
PHS, Wanildo Pascoal Sarnaglia, AVANTE e Wellington Batista Guizolfe,
DEM. Com a ausência registrada do Vereador Luiz Carlos Moreira. O
assentamento às assinaturas registradas encontra-se no Livro de Registro
das Frequências dos Parlamentares, Número Um (N.º 1), Biênio dois mil e
dezenove, dois mil e vinte (2019/2020), da Décima Oitava Legislatura, dois
mil e dezessete, dois mil e vinte (2017/2020). Formou-se a Mesa Diretora.
Instalaram-se os trabalhos. Ato contínuo, por força da Resolução Nº 198,
de dezoito de maio do ano dois mil e nove, publicada no Diário Oficial de
vinte de maio, do ano dois mil e nove, que acrescenta o Artigo 136-A à
Resolução Nº 95, de vinte e nove de outubro de 1986 (Regimento
Interno), que dispõe sobre obrigatoriedade à execução dos Hinos
Nacional, do Estado do Espírito Santo ou do Município da Serra nas
Sessões Plenárias da Câmara Municipal da Serra. Nesse sentido, neste dia,
cantou-se o Hino da Serra. Logo após, o Primeiro-Secretário procedeu à
leitura bíblica em João, Capítulo três, Versículo dezesseis. Ato contínuo,
deliberou-se a Ata da Sessão Ordinária do dia dezenove de fevereiro do
presente ano. Não houve discussão. Foi à votação. Ata aprovada por doze
votos favoráveis. PEQUENO EXPEDIENTE/MATÉRIAS PROTOCOLADAS NA
CASA, Parágrafo 1º, Artigo 151 do RI. Sobre a Mesa constaram as
seguintes Matérias, as quais, neste ato LIDAS, posteriormente foram
encaminhadas com a anuência do Secretário da Mesa Diretora aos
devidos Doutos, às Comissões Permanentes e à Procuradoria-Geral deste
Órgão Legislativo que, durante o prazo Regimental, as apreciam, emitem
seus Pareceres, a fim de deliberá-las ao Plenário: PROJETO DE LEI Nº
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03/2020: Dispõe no âmbito do Município de Serra, sobre a Criação de
identificação pessoas com Deficiência (PCD), e dá outras providências.
Autoria do Vereador Basílio da Saúde. PROJETO INDICATIVO Nº 136/2019:
Dispõe sobre a reserva de imóveis de programas habitacionais do
Município da Serra, para idosos e portadores de deficiências, com
necessidades especiais, ou para famílias que os possuam e dá outras
providências. Autoria da Vereadora Cleusa Paixão. REQUERIMENTO DE
VOTO DE CONGRATULAÇÃO Nº 21/2020: Requer Voto de Congratulação
ao DJ Welington Luiz Xavier, pelo Excelente trabalho desenvolvido nos
projetos sociais. Autoria do Vereador Wanildo Sarnaglia. REQUERIMENTO
Nº 21/2020: Honra ao Mérito, aos Guardas Municipais, Luciano Negrelli de
Sousa, Emerson Correa da Silva, Luciano Miguel Miranda, Ygor Dias,
Milton Moura Junior, Diego Nascimento Costa, Luiz Camilo Junior de
Oliveira, Marcos Henrique Canuto Fernandes, Vinicius Briel Costa, Laleska
Nogueira Dias de Oliveira, Paulo Henrique Agapito de Assis. Autoria do
Vereador Guto Lorenzoni. GRANDE EXPEDIENTE/ORADORES INSCRITOS.
Consoante o Artigo Nº 151, do 3º Parágrafo do RI. Inscreveram-se para o
pronunciamento os seguintes vereadores: Cleusa Paixão, Geraldinho de
Feu Rosa, Pastor Ailton, Aécio Leite e Roberto Catirica. NO PRIMEIRO
PRONUNCIAMENTO, a Vereadora Cleusa Paixão saudou o Presidente
Rodrigo Caldeira, a Mesa Diretora, os Edis presentes, o público presente e
os internautas, saudou em especial a Srª Maria Auxiliadora, pelas
orientações e conselhos. Iniciou seu pronunciamento lamentando a perda
do colega de parlamento Cabo Porto e de sua esposa, disse que era uma
mulher cheia de sonhos, com um projeto de vida desenhado, mas Deus
escolhe outros caminhos; afirmou que todos têm um tempo a cumprir e o
seu deseja dedicar cada minuto ao município e a sua comunidade, em
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seguida disse a todas as mulheres que têm um sonho para que acreditem
em si mesmas; afirmou acreditar na força da mulher pois todas têm
capacidade de atingir seus objetivos; rendeu homenagens à Vice-Prefeita
Marcia Lamas, à Vice-Governadora Jaqueline Moraes, estendeu sua
homenagem à Deputa Federal Soraya Manato, disse que o município da
Serra é uma mulher, uma terra de oportunidade e tem orgulho em ser a
Vereadora Cleusa Paixão que representa este município, mesmo tendo
origem no movimento popular. Logo após, contou que foi indagada a
respeito do que a fez entrar para política, respondeu que foi vítima da
violência doméstica, do trabalho infantil, mas fez de tudo para que suas
filhas estudassem; afirmou que sempre defendeu a política por onde
passou, sempre esteve ao lado da mulher quando foi preciso, e foi a força
da mulher que a motivou, declarou que é preciso aumentar o quadro de
mulheres dentro da Casa de leis, relatou que durante sua caminhada na
polÍtica foi candidata diversas vezes, mas nunca pensou em desistir, pois é
movida pelos sonhos da comunidade. Disse a todas as mulheres para que
não desistam de seus objetivos e que se candidatem, pois é necessário
muitas mulheres para conseguir mudar esse país.

NO SEGUNDO

PRONUNCIAMENTO, o Vereador Geraldinho Feu Rosa saudou o Presidente
Rodrigo Caldeira, a Mesa diretora, os Edis, agradeceu a presença do
público. Iniciou seu pronunciamento falando do amor que sente por todas
as mulheres, ressaltou a importância e a força da mulher para o mundo,
disse que para homenageá-las vestiu seu tenho rosa. Em seguida,
agradeceu a Deus, ao Dr. Maldonado pela competência e dedicação e a
toda equipe, que fizeram um excelente trabalho; disse que está
recebendo mensagens de várias pessoas que acreditaram na sua vitória,
agradeceu também aos vereadores que o apoiaram, afirmou que a
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verdade sempre prevalecerá e não há palavras para expressar seu
sentimento de gratidão; afirmou que em nenhum momento entrou em
desespero, pois quem o conhece verdadeiramente sabe que essas práticas
não são de sua índole e não guarda rancor de quem o acusou, pois,
segundo ele, seu coração é cheio de amor; falou que deseja continuar
trabalhando para honrar o voto de confiança que foi dado a ele pela
população da Serra. EM APARTE, o Vereador Fabão da Habitação disse
que esteve na casa do Vereador Geraldinho Feu Rosa e foi muito bem
recebido, falou que a Casa sentiu falta do jeito irreverente dele, em
seguida afirmou que nada fica encoberto abaixo dos olhos de Deus. EM
APARTE, o Vereador Wellington Alemão parabenizou a volta do Vereador
Geraldinho, disse que ele é uma pessoa honesta e sincera e as pessoas
que fizeram a denúncia agiram de má fé, no entanto a justiça de Deus
tarda, mas não falha. EM APARTE, o Vereador Aécio Leite disse ter uma
felicidade muito grande em ser amigo do Vereador Geraldinho Feu Rosa e
poucos vereadores têm uma postura parecida com a dele simples, mas de
palavra, afirmou que isso dar dignidade ao homem e tudo que foi feito de
maldade contra ele por sua simplicidade Deus honrou, disse ainda que o
Vereador Geraldinho Feu Rosa tem um grande futuro no município da
serra. EM APARTE, o Vereador Roberto Catirica falou que o Vereador
Geraldinho Feu Rosa acertou muito quando colocou Deus em primeiro
lugar em sua vida, pois foi ele quem o conduziu; acertou novamente,
segundo ele, quando escolheu o advogado Hélio Maldonado para o
representar perante a justiça, disse que o Vereador Geraldinho Feu Rosa
voltará em dois mil e vinte e um para cumprir um mandato inteiro limpo e
a sociedade mostrará que acreditou nele. EM FALA PELA ORDEM, o
Vereador Wanildo Sarnaglia agradeceu às pessoas que estiveram em seu
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gabinete. NO TERCEIRO PRONUNCIAMENTO, o Vereador Pastor Ailton
saudou o Presidente interino Aécio Leite, a Mesa Diretora, o público
presente, o Edis e os internautas. Iniciou seu pronunciamento
demonstrando felicidade com a volta do Vereador Geraldinho Feu Rosa,
disse ter feito uma defesa quando foi feita a maldade com o nome do
Vereador Geraldinho Feu Rosa, que culminou no seu afastamento; contou
que foi criticado nas redes sociais, quando o partido PSB fez a expulsão do
vereador de forma prematura, afirmou acreditar na inocência do Vereador
Geraldinho Feu Rosa e o mal se destrói por si só, e, se o vereador fez algo
errado, a primeira foi confiar em quem não deveria e a segunda é falar a
verdade, pois, segundo ele, há uma inversão de valores muito grande,
onde as pessoas não estão acostumadas a falar e ouvir a verdade; disse ao
Vereador que são poucas as pessoa que têm palavra, parabenizou-o e
desejou um bom retorno. Em seguida, discorreu sobre a defesa que a
Vereadora Cleusa Paixão fez para que as mulheres tenham mais espaço
na política, disse que ela representa muito bem o seu papel de defesa das
mulheres, guerreiras que estão conquistando a cada dia mais espaços e
merecem ser homenageadas todos os dias; convidou todos os vereadores
para a sessão solene em homenagem ao dia internacional da mulher, que
se realizará no dia dez de março. Pouco depois, fez outro convite, para um
evento do PSC, quando lançará a candidatura da Delegada Gracimeri para
prefeita do Município da Serra, que tem como principal bandeira a
segurança e quer oferecer ao município sua experiencia e seu nome. NO
QUARTO PRONUNCIAMENTO, o Vereador Aécio Leite saudou o Presidente
em exercício Roberto Catirica, a Mesa Diretora, os Edis presente, o público
e os internautas. Iniciou dizendo que o Vereador Pastor Ailton não o
convenceu e é preciso esperar pra ver o futuro da cidade; disse à
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Vereadora Quélcia que está esperando sua ficha de filiação no Partido dos
Trabalhadores. Em seguida, contou que se sente frustrado quando vê
algumas atitudes; afirmou que ideologias não podem intervir na relação
pessoal com ofensas, as ideologias devem ser discutidas, respeitando a
opinião do outro; afirmou que todos conhecem seu posicionamento
político, solidarizou-se com a Presidenta Nacional do Partido dos
Trabalhadores, que foi agredida junto com sua filha, por uma pessoa que
não concorda com seus posicionamentos; declarou que ofender duas
mulheres na rua de forma caluniosa deve ser repudiado pela sociedade,
pois tal ato é uma afronta à democracia. Logo após, disse que esteve com
a secretária de trabalho e emprego do Município da Serra, mostrando a
enorme quantidade de trabalhadores de fora do estado que foram
contratados para trabalhar no Espirito Santo, mais precisamente no
Município da Serra; incentivou a organização de trabalhadores
desempregados para ocupação do SINE, da Prefeitura, das portarias de
empresas e até mesmo do palácio do Governo; falou que a região de
Jacaraípe se encontra cheia de alojamentos, afirmou não ter visto nenhum
pronunciamento do Prefeito e das empresas quanto a essas questões,
pediu um posicionamento firme do prefeito, pois as empresas não podem
mandar no município da Serra; contou ter enviado à Prefeitura uma
solicitação, pedindo esclarecimento sobre como foi efetuado o
pagamento para a empresa Perc e quem é o fiscal desse contrato; disse
ter visitado os contratos e todos estão irregulares, declarou que o
pagamento para as empresas estão sendo realizados em dia, mas os
trabalhadores estão sendo escravizados. Pediu ao secretário Zacarias que
se reúna com os fiscais, pois é preciso ter responsabilidade com o dinheiro
público. EM APARTE, o Vereador Wanildo Sarnaglia disse que há muito
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tempo as empresas exigiam todos os comprovantes, para que depois
fizessem o pagamento.

EM APARTE, o Vereador Wellington Alemão

afirmou que é preciso fiscalizar, disse que autor da lei que obriga as
empresas a contratar setenta por cento dos funcionários sendo
moradores do município, contou que a Arcelor estava dizendo que faria a
contratação via SINE, mas não está sendo feita essa contratação. Em
seguida, disse que empresas que não cumprem com suas obrigações
devem ser desclassificadas e impossibilitadas de participar de licitações.
Retomando sua fala, o Vereador Aécio Leite disse que desejar criar uma
lei, com o apoio dos vereadores, para que essas empresas não participem
de licitações no Município da Serra. EM APARTE, o Vereador Fabão da
Habitação disse que sua preocupação é quando não consegue dar um
retorno ao munícipe que está desempregado, contou que o número de
desempregados na Serra passa dos trinta e cinco mil. Voltando à sua fala,
o vereador Aécio Leite desafiou qualquer vereador a estar às seis horas na
portaria da Vale, próximo ao terminal de Carapina, e irão ver a quantidade
de ônibus que chegam com trabalhadores; afirmou que nenhum foi
contratado pelo SINE, pediu que o prefeito entre nessa luta em defesa dos
trabalhadores e moradores do município da Serra. NO QUINTO
PRONUNCIAMENTO, o Vereador Roberto Catirica saudou o Presidente
Rodrigo Caldeira, o público presente, a Mesa Diretora, os Edis presente e
os internautas.

Iniciou falando sobre a importância das mulheres,

estendeu suas homenagens a todas mulheres da cidade, às Vereadoras
que representam muito bem as mulheres na Casa, à servidora Elaine,
taquígrafa, representando todas as mulheres da Casa e que estão
presentes na galeria; afirmou que o dia das mulheres deveria ser
comemorado todos os dias, pois elas têm um papel importante. Em
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seguida, disse assumir a tribuna pra prestar contas à comunidade de Nova
Almeida, pelo que está acontecendo, pelo que aconteceu e o que está
para acontecer, em especial os avanços conquistados através do Executivo
Municipal e de toda a equipe, que começou um trabalho no Bairro
Serramar e concluiu toda a obra de pavimentação. Disse que Nova
Almeida não é um bairro, é uma região onde são incluídos vários bairros,
disse que em dois mil e dezessete foi pedido com muita insistência para
que o prefeito desse continuidade ao que já havia começado na gestão
anterior e agora foi concluído no bairro Serramar, dando tranquilidade aos
moradores e valorizando os imóveis; afirmou estar fazendo seu trabalho
de fiscalizar, votar e ajudar a aprovar melhorias para cidade, sendo que
Nova Almeida foi contemplada; contou que no início do mandato, na crise
da segurança pública, esteve no Gabinete do Prefeito para discutir
políticas de segurança pública na comunidade; disse que estiveram na
reunião e ouviram do Prefeito Audifax que destinaria trinta e nove
milhões para drenagem e pavimentação da comunidade; afirmou que
mais uma vez o Prefeito Audifax está cumprindo com a sua palavra,
mesmo tendo uma postura independente, declarou em seguida que,
voltando em dois mil e vinte e um, manterá a mesma postura de
independência, pois aprendeu que, mesmo com opiniões divergentes, os
ideais devem ser os mesmos; afirmou que é o que acontece na Casa de
Leis, onde alguns vereadores têm opiniões de extrema direita, outros de
extrema esquerda, mas os ideais são os mesmos para que o país se
desenvolva. Em seguida, indicou que o bairro Boa Vista I está próximo de
receber a camada asfáltica, disse que o bairro foi um dos primeiros a ser
apresentado para receber drenagem e pavimentação, mesmo antes de
assumir o mandato, disse ainda que a pavimentação, que está
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acontecendo no bairro Parque das Gaivotas, tem a luta dos Vereadores
Roberto Catirica e Cleusa Paixão e isso jamais poderá ser retirado.

Em

relação ao bairro Boa Vista I, pediu ao prefeito que não deixe a obra parar,
pois já existe o mal exemplo em Nova Almeida, que é a rua Cândida
Bezerra, no bairro Gaivotas, onde a empresa Roma recebeu o dinheiro e
não entregou as obras; contou ter feito a denúncia ao prefeito e disse a
ele que as pessoas estavam confundindo e, cobrando da classe política,
falou ter ficado sabendo que a empresa Roma esteve sobre processo
judiciário e agora as obras estão sendo retomadas e agora está andando
pela rua Cândida Bezerra para que não deixem a obra parar novamente,
afirmou que é preciso que a obra seja finalizada, pois é dinheiro do povo
que tem ser respeitado. Finalizou dizendo que está junto com a
comunidade para não permitir que tenham obras não finalizadas ou mal
feitas; pouco depois disse que o projeto para a obra no bairro Praia Mar
ainda não foi finalizada no Executivo, mas será feita uma solicitação junto
ao prefeito, que ao concluir o projeto contemple as ruas Ipatinga e
Conselheiro Pena, rua Uberaba, Nova Era, Aimorés, Piracicaba, João
Monlevade, Coronel Fabriciano, Usiminas e Caratinga; ressaltou seu
pedido, para que contemple todo Praiamar, para que o sofrimento do
povo se encerre de uma vez por todas. EM FALA PELA ORDEM, o Vereador
Wellington Alemão disse que o Prefeito promete e ele realmente cumpre,
disse que, na ordem de serviço do bairro Vista da Serra, duas ruas ficaram
fora do projeto, mas como foi prometido, disse que a licitação já foi feita e
no próximo dia vinte e seis de março será realizada uma nova licitação
para as outras ruas que ficaram fora do projeto. Pediu que as empresas
que pegarem obras no município tenham responsabilidade. EM FALA PELA
ORDEM, a Vereadora Quélcia contou ter participado da ordem de serviço
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no bairro Nova Carapina, na rua Manhuaçu, e saiu de lá feliz, mas ao
mesmo tempo triste porque a Casa ajuda o município a realizar obras e
mais obras e escutou somente o Prefeito Audifax agradecer à Casa de leis;
em hora nenhuma os dois vereadores que estavam presentes
agradeceram à Casa, declarou que isso a deixou muito triste. EM FALA
PELA ORDEM, o Vereador Aécio Leite parabenizou a Vereadora Quélcia
por sua fala, disse ao Vereador Miguel da Policlínica que lembre da Casa
de Leis. EM FALA PELA ORDEM, a Vereadora Cleusa Paixão disse que em
todas suas falas parabeniza a Casa e os vinte e três vereadores. EM FALA
PELA ORDEM, o Vereador Fábio Duarte disse discordar da Vereadora
Quélcia, pois o peso da fala do Prefeito é maior do que o peso de sua fala
ou de qualquer outro vereador. EM FALA PELA ORDEM, o Vereador Fabão
da Habitação parabenizou a Vereadora Quélcia por sua postura, disse que
entende a colocação do Vereador Fabio Duarte e acredita que os demais
edis tenham esquecido de agradecer. EM FALA PELA ORDEM, a Vereadora
Quélcia disse que talvez o Vereador Fabio Duarte tenha se esquecido de
falar sobre a Casa, porque se preocupou em falar de outros prefeitos. EM
FALA PELA ORDEM, o Vereador Wanildo Sarnaglia falou que é normal o
esquecimento dos vereadores. EM FALA PELA, o Vereador Adilson de
Novo Porto Canoa, agradeceu o departamento de trânsito, disse ter
recebido uma resposta importante em relação ao pedido de sinalização do
bairro Novo Porto Canoa. EM FALA PELA ORDEM, o Vereador Wellington
Alemão disse que o município da Serra tem o prefeito mais bem avaliado
do Brasil, é preciso falar das qualidades da gestão atual e esquecer do
passado, disse que o Vereador Fabio Duarte como líder do governo deve
defender a Casa de Leis. ORDEM DO DIA/MATÉRIAS À DELIBERAÇÃO,
Artigos: 152; 161; 162 do RI. Matérias liberadas ao Plenário conforme
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Proposições. Antes, porém, feita a chamada, responderam a ela todos os
Senhores Vereadores que assinaram o Livro próprio de Registro das
Frequências, Biênio 2019/2020, Nº 01 e permaneceram presentes.
PROJETO DE LEI N° 269/2019: dispõe sobre a criação do Dia Municipal do
Protetor e Cuidador de Animais no Município de Serra, e dá outras
providências. Autoria da Vereadora Cleusa Paixão. Não houve discussão,
foi à votação. Projeto aprovado por vinte votos favoráveis. Em Justificativa
de Voto, a proponente agradeceu o apoio dos nobres pares e frisou
pertencer ao Conselhos dos Animais junto à Vereadora Quélcia. Disse
contar com apoio da Vereadora para levarem projeto ao conselho que visa
à castração de animais. PROJETO INDICATIVO N° 128/2019: Permite Que a
Guarda Civil Municipal Lavra Autos de Infrações Para Infrações Realizadas
no Município da Serra. Autoria do Vereador Stéfano de Andrade. Não
houve discussão, foi à votação. Projeto aprovado por dezenove votos
favoráveis. PROJETO INDICATIVO N° 3/2020: Indica ao Poder Executivo a
construção de um Auditório na Policlínica de Serra Dourada II. Autoria do
Vereador Adilson de Novo Porto Canoa. Não houve discussão, foi à
votação. Projeto aprovado por vinte e um votos favoráveis. Não havendo
nada mais a tratar, encerrou-se esta Sessão, a próxima Regimental.
Acordada a fidelidade desta lavratura, procedida pelo Núcleo da
Taquigrafia, encaminhe-se à deliberação Plenária em Sessão Ordinária.
Aprovada, após citada deliberação, insere-se nos Anais desta Egrégia Casa,
assinada pelos Senhores: Presidente, Primeiro-Secretário da Mesa
Diretora, bem como por este Taquígrafo Parlamentar.
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Palácio “Judith Leão Castello Ribeiro”. Sala das Sessões “Flodoaldo Borges
Miguel”. Em quarta-feira, dia quatro, mês de março, ano dois mil e vinte.

RODRIGO MÁRCIO CALDEIRA
Presidente

ROBERTO FERREIRA DA SILVA
Primeiro-Secretário

HÉLVIO PIRES TOLENTINO
Taquígrafo Parlamentar

