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ANEXO
À ATA DA TRIGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA NO
TERCEIRO ANO LEGISLATIVO BIÊNIO 2011/2012.

ORDEM DO DIA
(Arts. 152 e 161 do RI)
DELIBERAÇÕES HAVIDAS NA TRIGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO
ORDINÁRIA,

PRIMEIRO

SEMESTRE,

TERCEIRO

ANO

LEGISLATIVO, BIÊNIO DOIS MIL E ONZE, DOIS MIL E DOZE
(2011/2012),

SEGUNDA

PARTE

DA

DÉCIMA

SEXTA

LEGISLATURA (2009/2012) DA MUNICIPALIDADE, NA CÂMARA
MUNICIPAL DA SERRA, DIA VINTE, MÊS DE JUNHO, ANO
DOIS MIL E ONZE (20/06/11).
Presidente: Raul Cezar Nunes – PDT;
1º Vice-Presidente: Alceir Nunes de Almeida – PT do B;
2º Vice-Presidente: Jamir Malini – PTN;
1º Secretário: Antônio Fernandes de Aquino – PSB.
2º Secretário: David Duarte Fernando – PDT (Afastamento temporário).
ASSIM SEGUEM: (INCLUSÃO) AOS PROJETOS DE: LEI 101/2011, DE
AUTORIA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR ANTÔNIO SÉRGIO ALVES
VIDIGAL EXECUTIVO MUNICIPAL, ANEXO MENSAGEM 051/2011,
QUE O AUTORIZA PATROCINAR OU COOPATROCINAR EVENTOS
ESPORTIVOS, NO MUNICÍPIO DA SERRA. FALA SENHOR ALOÍSIO
FERREIRA SANTANA VEREADOR. Eu quero falar antes de colocar o
Regime de Urgência Especial senhor Presidente Raul Cezar, até por
questão de desabafo, visto que nesta Casa de Leis, os nobres Vereadores
tem sido de uma complacência a toda prova. Olha só que, eles pedem cento
e cinqüenta mil reais no dia de hoje, para um evento que vai acontecer no
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sábado próximo e nós estamos aqui para conceder essa verba para
acontecer referido evento. Eu queria que o Executivo Municipal também,
pudesse conversar com seus Órgãos, assim como, com Vossa Excelência
que faz tudo com muita competência nesta Augusta Casa de Leis, junto aos
demais Vereadores e, com o Executivo também. Quando tiver uma
Subvenção em que o nobre Vereador coloque Emenda, atendendo uma
Subvenção Social para qualquer Entidade, porque é pública e notória e tem
trabalhos relevantes na nossa cidade, então, se torna necessário que o
Executivo tratasse com muito carinho, do jeito em que nós tratamos com
muita responsabilidade os Projetos deles que chegam nesta Augusta Casa
de Leis. É este o meu desabafo, porque tem Vereador que passa um ano,
dois anos e, acaba seu mandato sem ver sua Emenda sendo realizada. Eu
estou mandando esse recado para o Executivo Municipal, no sentido de que
a recíproca seja verdadeira e, graças a Deus ele tem Vossa Excelência
como um timoneiro nesse barco, porque hoje, quem ia votar contra este
Regime seria eu, por ser inadmissível um espaço de menos de três, quatro
dias para um Projeto onde vai ser realizado um evento, esse já no sábado!
Isto ai é simplesmente ridículo! Agora, com relação ao nobre colega
Vereador Antônio ‘Boy’, em que Vossa Excelência fez uma brincadeira,
fique tranquilo, pois Vossa Excelência não tem obrigação de falar inglês
não, somente o Português. Obrigado senhor Presidente. FALA SENHORA
SANDRA REGINA BEZERRA GOMES VEREADORA. Eu quero
fazer minhas as palavras do nobre colega Vereador Aloísio, porque de fato
esta Augusta Casa tem sido muito parceira do Executivo, o que me deixa
assim estarrecida, como diria o nosso Ilustre ex-Vereador João de Deus
Corrêa ‘Tio João’. É que, de fato e, eu já falei daqui, nesta Augusta Casa,
vou voltar a repetir sobre alguns Processos que andam a duzentos e vinte
volts e outros, nobre colega Vereador, a menos de cento e dez, então,
ilustre senhor Presidente desta Augusta Casa, eu acho que está na hora de
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nós pensarmos e, conversarmos com o Executivo para que o mesmo tenha
um mínimo de respeito, não é nobre colega Vereador? Mais boa vontade
com as Emendas dos nobres Vereadores desta Augusta Casa de Leis,
porque eu sei o que é a luta de um Vereador para conseguir a realização de
uma Emenda aqui nesta Casa. Já é antigo esse choro, essa reivindicação e,
reclamação nesta Casa. Não estou aqui culpando o senhor Prefeito em si,
porque ele nem é o obstáculo deste Processo, o obstáculo muitas vezes está
na Secretaria onde indicamos as Emendas Parlamentares, nobre colega
Vereador Bruno, então eu penso e acho que devíamos convocar nesta
Augusta Casa, todos os Secretários, para que pudéssemos discutir nossas
Emendas, isso, porque não vejo o que há de dificuldades para liberar uma
Emenda. Então, eu queria fazer minhas as suas palavras nobre Vereador,
porque Vossa Excelência foi feliz na colocação neste dia, realmente é
preciso ter uma mão dupla neste processo de parceira do Executivo para
com o Legislativo na cidade da Serra. Muito obrigada. FALA SENHOR
ALOÍSIO FERREIRA SANTANA VEREADOR. Eu na verdade estou
aproveitando a presença do Secretário e Chefe de Gabinete, para expressar
os sentimentos desta Augusta Casa de Leis com relação ao pouco caso em
que andam fazendo com nossas Emendas. Aproveitar para dar logo uma
carimbada nele aqui mesmo, para ele sentir que da próxima vez não vai ser
assim não. Quero sim, dar uma carimbada de imediato no Secretário Chefe
de Gabinete, para ele se agilizar nas Secretarias e, na próxima vez nós
vamos dar a resposta, porque estamos no meio do ano e, eles estão fazendo
simplesmente pouco caso das nossas Emendas, eu não sou Vereador de
ficar calado não! Então dar uma carimbada no nosso Secretário para que
ele reveja as Emendas dos Vereadores. Quero dizer que, paciência tem
limite e, o ‘balde’ está enchendo, senhor Presidente. Fica ai se
arrebentando, desculpe minha expressão, mas não leva em consideração o
respeito que nós temos por ele. Está realmente difícil a coisa naquele
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Executivo, com relação às Emendas dos Vereadores desta Augusta Casa. E,
é numa oportunidade dessas que nós vamos fazer, realmente, sermos
respeitado. Então, fica ai o alerta e, vou votar favorável, mas o sinal de
alerta já foi dado, muito obrigado senhor Presidente. FALA SENHOR
ANTONIO FERNANDES DE AQUINO VEREADOR. Só a título de
esclarecimento, hoje foi repassado para as mãos do Doutor Severino todos
os pedidos de informações dos nobres colegas Vereadores e nós colocamos
como uma meta a prioridade dos pedidos de informações mais antigos.
Com relação às Emendas, nós começamos a discutir algumas demandas
que tem os nobres Vereadores daqui que não foram atendidas até então.
Então, eu pedi para o Doutor Severino depois desta Sessão, para nós nos
reunirmos em favor dessas demandas dos pedidos de informação, já que
está tudo na mão do Doutor Severino, pois eu as passei hoje, de todos os
Vereadores e ele pediu voto de crédito junto aos Vereadores, para que
possa tomar essas providências e reencaminhar a todos, os pedidos com as
devidas informações. FALA SENHOR JOSÉ MARCOS TONGO DA
CONCEIÇÃO VEREADOR. Ilustre Presidente Raul Cezar, no primeiro
momento nós já havíamos informado a esta Presidência e, aos demais
nobres colegas Vereadores sobre as dificuldades que este Vereador, Marcos
Tongo, tinha. Mesmo assim, vou votar neste Projeto, haja vista que, nós
temos uma demanda lá na minha região, balneário de Nova Almeida, em
torno a região dos Reis Magos, onde estamos em busca de uma parceria
para que seja elaborado um Projeto em que a Prefeitura da Serra
encaminhou junto a Caixa Econômica Federal para o Ministério da Cidade
e, por incrível que pareça, o valor deste Projeto é o mesmo doado para
fazer este Convênio. Então, eu falei para Vossa Excelência que não estava
à vontade para votar neste Projeto, mas, hoje pela manhã recebi um convite
do senhor Prefeito da cidade da Serra, no sentido de estar falando sobre o
entorno do Reis Magos e, ele já marcou uma reunião junto a este Vereador
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que vos fala e, eu queria aproveitar e convidar a nobre colega Vereadora
Sandra Gomes e os demais Vereadores que quiserem participar, porque
quanto mais presença será melhor, não é? Também, junto com os Lideres
Comunitários daquela região para se discutir essa questão de fazer o
Projeto, porque vocês viram que já se passou um ano e seis meses e não foi
conseguido firmar referido Convênio junto a Caixa Econômica e o
Ministério da Cidade. Segundo o senhor Prefeito Sérgio Vidigal, ele
mesmo por meio do Município vai custear este Projeto. Então, eu tive uma
conversa com o Severino sobre essa questão do Projeto que é de grande
importância para a cidade da Serra. Esta questão de luta por aqui vai estar
na mídia em nível de Município, não só de Brasil, mas de mundo e, nós
sabemos que vai estar sim. Este é o momento desta cidade que passou por
um momento difícil, com muita turbulência, simplesmente na questão
financeira. Eu vou dar meu voto de confiança mais uma vez, mas também,
gostaria de estar ressaltando e, fazendo também, validar as palavras dos
demais nobres colegas Vereadores: Aloísio Santana e Sandra Gomes.
Muito obrigado. FALA SENHOR JAMIR MALINI VEREADOR.
Nobre colega Vereador Marcos Tongo, ele só chamou Vossa Excelência
porque precisaria do seu voto agora, senão o Projeto de lá não sairia sequer
do papel. A verdade é essa, só havia o interesse, assim como, colocou a
nobre colega Vereadora Sandra, por lá só tem que ser Via de mão dupla
não é? Uma que vai e outra que volta. Mas, o que Vossa Excelência
levantou nobre colega Vereador Aloísio, a recíproca é verdadeira. Já
discursei várias vezes desta Tribuna que nenhum de nós Vereadores aqui,
tem ‘cara de palhaço’ não? Coloca Emenda e vai para frente da
comunidade e ela não é cumprida, daí nós ficamos com ‘a cara de todo
tamanho’, para com isto! Nós estamos atrelando um mandato de
Vereadores com alguns pormenores junto ao senhor Prefeito, um ‘cala boca
e fica quieto’, precisamos parar com isso! Nós temos que exercer nossa
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verdadeira função de Vereador aqui nesta Augusta Casa, legislar. Porque a
pancada primeira acontece com o Vereador junto à comunidade e, nós
ainda ficamos defendendo o Executivo? Aqui não se criou dificuldade
alguma até hoje para o senhor Prefeito da Serra, isso ele não pode reclamar
desta Câmara Municipal. Portanto, sinceramente, este cento e cinqüenta mil
que poderia ser empregado em outra coisa mais valiosa para a cidade da
Serra e, temos diversos Projetos Sociais por aqui, de relevância e, benéfico
para a cidade da Serra, que se sobrevive sabe-se Deus como. Visitei uma
Escola na semana passada em balneário de Carapebus, tem um Projeto
Social por lá, onde o senhor Prefeito da cidade ficou de assumir todas as
vagas em dois mil e nove, mas, quando ele assumiu, desde então até ontem,
nada se realizou, só custam por lá cinco, seis mil reais a manutenção média
e, estão precisando, é uma mixaria, mas não se faz nada. Portanto, na hora
de votar o Projeto, eu vou pensar no que digo e no que faço, mas,
preliminarmente voto contra. FALA SENHOR ALDAIR CELESTINO
XAVIER DE SOUZA VEREADOR. Senhor Presidente Raul Cezar, com
relação ao Projeto que estamos discutindo nesta Augusta Casa de Leis neste
momento, eu acho que a cidade da Serra, ou seja, o Município da Serra é de
grande porte, não é? E, como todos os demais Municípios, na imensidão
deste Município que têm várias demandas, assim como, nós temos
demandas em diversas áreas já apontadas por diversos dos nobres colegas
Vereadores, no entanto, o Município é importante e, dá sua assistência em
todas as áreas que sejam necessárias e, nós não podemos focar numa única
situação e esquecer os demais, até mesmo porque, o Município como um
todo precisa que todas essas áreas tenham uma condição de se alavancar
para que o Município realmente, possa se promover da melhor forma
possível, obrigado. FALA SENHOR ALCEIR NUNES DE ALMEIDA
VEREADOR. Faço minhas as palavras dos nobres Vereadores: Aloísio e
Marcos Tongo, este último companheiro de Partido, assim como, as dos
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Vereadores: Sandra e Jamir, realmente nós ficamos muito triste, porque
fazemos nossos compromissos, nossas Emendas, nos expondo perante o
eleitorado e, infelizmente o que vemos realmente é pouco caso da parte do
Executivo Municipal para com nossas Emendas, eu vou votar a favor do
pedido do senhor Prefeito, apesar de que sou contra esse tipo de evento,
contudo, ao senhor Severino aqui presente, solicito que o senhor Prefeito
trate a nós Vereadores com mais respeito nas questões das Emendas,
porque fazemos um compromisso com determinada entidade e, às vezes,
um valor de trinta mil passa por um ano, dois e não se recebe, mas, de um
dia para outro autorizamos cento e cinqüenta mil, isso eu acho que é uma
falta de respeito para com nós Vereadores, ok! No entanto, vou votar a
favor. FALA SENHOR ANTONIO FERNANDES DE AQUINO
VEREADOR. Senhor Presidente, só para finalizar, pelo que estou ouvindo
dos demais nobres colegas Vereadores em suas manifestações, o Doutor
Severino é a primeira vez que está por aqui intermediando esta interlocução
Câmara e Poder Executivo. Eu estou vendo Parlamentares dando ao senhor
um voto de confiança, mais ao senhor do que ao Executivo Municipal,
porque é a primeira vez em que o senhor está vindo e acredito não vai ser a
ultima, para estar intermediando. Eu já trabalhei com o senhor durante seis
anos e, realmente, o senhor merece um voto de confiança nosso para
intermediar e resolver este problema, o qual é simples de ser resolvido
porque foi acordado em Mesa com todos os nobres Vereadores. Então o
senhor sabe muito bem que o senhor Prefeito tem obrigação de cumprir,
portanto, esse é um voto de confiança que nós Edis, pelo que eu estou
vendo estamos concedendo ao senhor, hoje. SIDO APROVADO O
REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL E O PROJETO DE LEI,
AMBOS

EM

REFERENCIA,

COM

UM

VOTO

CONTRA,

REPRESENTADO PELO SENHOR JAMIR MALINI VEREADOR.
PALÁCIO “JUDITH LEÃO CASTELLO RIBEIRO”. SALA DAS
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SESSÕES “FLODOALDO BORGES MIGUEL”. EM SEGUNDA–
FEIRA, DIA VINTE, MÊS DE JUNHO, ANO DOIS MIL E ONZE.
RAUL CEZAR NUNES
Vereador Presidente
ANTÔNIO FERNANDES DE AQUINO
Vereador Primeiro Secretário
Maria da Penha Monjardim
Funcionária Taquigrafa
Diretora Taquigrafia
RP

