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ATA DA SEXAGÉSIMA QUINTA (65ª) SESSÃO ORDINÁRIA,
SEGUNDO SEMESTRE, DO PRIMEIRO ANO LEGISLATIVO,
PRIMEIRO

BIÊNIO

(2017/2018),

DA

DÉCIMA

OITAVA

LEGISLATURA (2017/2020), DA MUNICIPALIDADE NA CÂMARA
MUNICIPAL DA SERRA, REALIZADA NA QUARTA-FEIRA, DIA
VINTE E CINCO, MÊS DE OUTUBRO, ANO DOIS MIL E
DEZESSETE, ÀS DEZESSEIS HORAS (25/10/2017, 16H00MIN).
MESA DIRETORA/VEREADORES:
Presidente: Neidia Maura Pimentel – PSD;
1º Vice-Presidente: Rodrigo Márcio Caldeira – REDE;
2º Vice-Presidente: Robson Miranda – PV;
1º Secretário: Roberto Ferreira da Silva – PHS;
2º Secretário: Adriano Vasconcelos Rego – PTC.
Aos vinte e cinco dias, do mês de outubro, ano dois mil e dezessete, no
Palácio “Judith Leão Castello Ribeiro”, Sala das Sessões “Flodoaldo
Borges Miguel”, Rua Major Pissarra, 245, Serra, Estado do Espírito Santo.
A Presidenta Neidia Maura Pimentel, reuniu-se em Sessão Ordinária, no
Segundo Semestre do Primeiro Ano Legislativo, Biênio dois mil e
dezessete, dois mil e dezoito (2017/2018), Primeira Parte da Décima Oitava
Legislatura (2017/2020) da Municipalidade na Câmara Municipal da Serra.
Registraram-se assinadas as presenças dos Senhores Vereadores: Adilson
Maria da Silva, PSL; Adriano Vasconcelos Rego, PTC; Aécio Darli de
Jesus Leite, PT; Ailton Rodrigues de Siqueira, PSC; Alexandre Araújo
Marçal, REDE; Basílio Antônio Neves Santos, PROS; Cleusa Paixão da
Silva, PMN; Ericson Teixeira Duarte, REDE; Fábio Duarte de Almeida,
PDT; Gilmar Dadalto, PSDB; José Geraldo Carreiro, PSB; José Geraldo da
Vitória, PDT; Jucélio Nascimento Porto, PSB; Luiz Carlos Moreira,
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PMDB; Miguel Mates Santos, PTC; Nacib Haddad Neto, PDT; Neidia
Maura Pimentel, PSD; Quélcia Mara Fraga Gonçalves, PSC; Roberto
Ferreira da Silva, PHS; Robson Miranda, PV; Rodrigo Márcio Caldeira,
REDE; Stefano Sbardelotti de Andrade, PHS; Wellington Batista Guizolfe,
DEM. O assentamento às assinaturas que se registram acima se encontra
em Livro Próprio de Registro das Frequências, número zero um (01),
Primeira Parte Biênio dois mil e dezessete a dois mil e dezoito
(2017/2018), da Décima Oitava Legislatura, dois mil e dezessete a dois mil
e vinte (2017/2020). Formou a Mesa Diretora, invocou a proteção de Deus,
declarou a Sessão aberta. Instalaram os trabalhos. Ato contínuo, por força
da Resolução 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 a Resolução 95 de vinte nove de outubro, do ano 1986
(Regimento Interno), que dispõe sobre obrigatoriedade à execução dos
Hinos Nacional, do Estado do Espírito Santo e do Município da Serra nas
Sessões Plenárias da Câmara Municipal da Serra. Neste dia, o Hino do
Estado do Espírito Santo foi tocado. Em seguida, leitura bíblica do Livro de
Tito, Capítulo três, Versículos de cinco a seis. Em seguida, foi executada a
deliberação da Ata da Sessão Ordinária do dia vinte e três, mês de outubro,
de dois mil e dezessete, disponibilizada no Sítio Eletrônico Oficial desta
Augusta Casa, www.camaraserra.es.gov.br. Foi à deliberação Plenária.
Não houve discussão. Foi à votação. Ata aprovada por dezessete votos
favoráveis. Lembra-se, que a Presidenta não vota necessariamente. Em
seguida, a Presidenta comunicou a inclusão do Projeto de Lei 257/2017, de
autoria do Poder Executivo Municipal, na pauta deste dia. Em fala Pela
Ordem, o senhor Vereador Miguel Mates Santos solicitou Regime de
Urgência Especial, para o referido projeto. Também em fala Pela Ordem, o
Senhor Vereador Aécio Darli de Jesus Leite, pediu esclarecimento sobre o
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projeto. A Presidenta, Vereadora Neidia Maura Pimentel, explicou que o
projeto trata sobre a autorização, está retirando do fundo e abrindo crédito
especial para o Meio Ambiente, inclusive, em anexo, contem a rubrica de
onde será retirado e o valor total e ressalta que o projeto é importante por
tratar do Meio Ambiente, e que o Senhor Nardoto, Assessor do Prefeito,
informou que todo o fundo será revertido para o Parque da Cidade, e que a
Ordem de serviço será para os próximos dias, para a utilização desse fundo.
E conclamou aos vereadores para pegarem o projeto na Mesa Diretora para
leitura. Em fala Pela Ordem, o Senhor Vereador Aécio Darli de Jesus Leite,
disse que era exatamente isso que iria cobrar, para obter melhores
esclarecimentos, para saber o quê está votando. Então a Presidenta
confirmou a inclusão do Projeto de Lei 259/2017.

PEQUENO

EXPEDIENTE/MATÉRIAS PROTOCOLADAS NA CASA, Parágrafo 1º,
Artigo 151 do RI. Sobre a Mesa constam as seguintes Matérias, as quais
neste ato LIDAS, posteriormente são encaminhadas com a anuência do
Secretário da Mesa Diretora aos devidos Doutos, Comissões Permanentes e
Procuradoria-Geral deste Órgão Legislativo que, durante o prazo
Regimental, apreciam-nas, emitem seus Pareceres, liberando-as ao
Plenário. REQUERIMENTO VOTO DE PESAR Nº51/2017: Requer Voto
de Pesar pelo falecimento do Senhor José dos santos. De autoria do Senhor
Vereador Aécio Darli de Jesus Leite. REQUERIMENTO VOTO DE
PESAR Nº52/2017: Requer Voto de Pesar pelo falecimento do Senhor
Edmilson José Felipe. De autoria do Senhor Vereador Aécio Darli de Jesus
Leite. PROJETO DE LEI Nº 207/2017: Institui a “Ficha Limpa
Municipal”, na nomeação de servidores a cargos comissionados no âmbito
de administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo e do
poder Legislativo, e dá outras providências. De autoria do Senhor Vereador
Alexandre

Araújo

Marçal.

REQUERIMENTO

VOTO

DE
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CONGRATULAÇÃO Nº 104/2017: Requer voto de Congratulação para a
Professora Juliana Rohsner Vianna. De autoria do Senhor Vereador Robson
Miranda. REQUERIMENTO VOTO DE CONGRATULAÇÃO Nº
105/2017: Requer Voto de Congratulação ao Professor Elias salvador do
Nascimento.

De

autoria

do

Senhor

Vereador

Robson

Miranda.

REQUERIMENTO VOTO DE CONGRATULAÇÃO Nº 106/2017:
Requer Voto de Congratulação a Françoise Santos de Oliveira. De autoria
do Senhor Vereador Robson Miranda. Pela Ordem, a Senhora Vereadora
Quélcia Mara Fraga Gonçalves pediu vista do Projeto de Lei 207/2017. A
Presidenta concordou, para que a Vereadora Quélcia possa retirar suas
dúvidas. Pela Ordem, o Senhor Vereador Alexandre Araújo Marçal
lembrou que o Projeto de Lei também é de autoria dos senhores Vereadores
Rodrigo Márcio Caldeira e Ericson Teixeira Duarte. O Projeto Ficha Limpa
Municipal que é um desafio da Executiva Nacional da REDE. A Presidenta
afirmou que concederia a vista do projeto, para que a vereadora possa
estudar o projeto. Pela Ordem, o Senhor Vereador Alexandre Araújo
Marçal disse que não é regimental pedir vista para a leitura do projeto, mas
que concederia.

GRANDE EXPEDIENTE/ORADORES INSCRITOS.

Artigo 151, Parágrafo 3º do RI. Vereadores: Adriano Vasconcelos Rego;
Jucélio Nascimento Porto; José Geraldo Carreiro; Ailton Rodrigues de
Siqueira; Aécio Darli de Jesus Leite; Luiz Carlos Moreira e Nacib Haddad
Neto. O Senhor Vereador Luiz Carlos Moreira declinou. Em fala Pela
Ordem, O Senhor Vereador Alexandre Araújo Marçal, disse para o Senhor
Vereador Aécio Darli de Jesus Leite, que a REDE Sustentabilidade não
deixou a escravidão voltar para o nosso país. E entrou com o pedido de
Liminar e a Ministra Rosa Weber, atendeu ao pedido e suspendeu a
Portaria que o Presidente Michel Temer estabeleceu, voltando à escravidão
deste país. Em fala Pela Ordem, a Senhora Vereadora Cleusa Paixão da
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Silva, parabenizou a todos os dentistas pelo seu dia, e ressaltou a
importância dessa profissão, e acrescentou que mesmo que muitos não
saibam, mas dentes maltratados também matam e que precisamos ter
carinho a esses profissionais, que estudam para salvar vidas. Neste dia, a
vereadora estará na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, para prestar
homenagem à Doutora Andressa Costa, que é filha da Assessora de
Comunicação desta Câmara, a Jornalista Luciene Costa. Em fala Pela
Ordem, A Senhora Vereadora Quélcia Mara Fraga Gonçalves, relatou sua
preocupação, porque está se aproximando o período de férias dos
servidores municipais, lembrando que a Vereadora Quélcia também é
servidora, e estão recebendo o informativo, no qual a própria Secretaria de
administração define as férias do servidor, a parlamentar exemplificou
contando que foi admitida na Prefeita em seis de junho de mil novecentos e
oitenta e seis. E quando completa um ano, precisa tirar férias depois do dia
seis, mas depois que completa um ano, e já tem possui vinte anos de casa, e
todo servidor sempre teve a oportunidade de escolher o próprio período de
férias, e isso está sendo impedido pela Secretaria de Administração, existe
um documento circulando em cada departamento. Ontem, a vereadora teve
a oportunidade de conversar como Secretário Alexandre, informou que isso
não procede, mas verbalmente, ficam palavras pelo ar. Então, a Vereadora
Quélcia Mara Fraga Gonçalves, está preparando um ofício para o
Secretário de Administração, para que ele explique, porque o servidor tem
o direito de pelo menos escolher o seu período de férias, porque isso está
prejudicando aos servidores, muitos tem filhos que estudam e estarão de
férias em janeiro, e já programaram viagem, é mais que merecido que
escolha o seu período de férias, que solicite, fale que quer janeiro e seja
feito como antigamente. Quer acreditar no Secretário de Administração,
mas fará o ofício pedindo informação por escrito. A Presidenta, Neidia
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Maura Pimentel, parabenizou a Vereadora Quélcia Mara fraga Gonçalves, e
disse que atualmente está licenciada, por estar á frente da Presidência desta
Câmara, que também é funcionária efetiva do município, que a fala da
vereadora sempre foi regular, como a do Vereaodr Basílio Antônio Neves
Santos, e quer acreditar que isso não esteja acontecendo, mas quer se
antecipar, e mesmo que a Vereador Quélcia faça a documentação, que peça
um agendamento o mais rápido possível, e inclusive, falará com o Nardoto
para agilizar essa pauta, para que isso não esteja acontecendo, porque o
funcionário tem o direito a escolher suas férias, isso é mais que justo, que
existe uma ordem, todos não podem tirar no mesmo mês, mas, que se
chegue a um consenso da equipe com a chefia imediata. A Presidenta,
Neidia Maura Pimentel pede ao Nardoto, que marque essa reunião com
Secretário de Administração, o mais rápido possível. Em Fala Pela Ordem
o Primeiro-Secretário, Vereador Roberto Ferreira da Silva, disse que mais
uma vez a Vereadora Quélcia mostrou a sua origem e a parabenizou.
Também afirmou que é responsabilidade desta Casa estar atento ao
servidor, porque o servidor é patrimônio do município, e cabe a esta casa
zelar por ele, como se zela por uma praça e por uma escola. O Vereador
Roberto Ferreira da silva também sugeriu que a Senhora Vereadora Quélcia
Mara traga o Secretário Alexandre à Câmara, porque ele precisa dar
algumas explicações, e que aconselha com muita tranquilidade porque o
Secretário é um homem competente, e que a Vereadora como membro da
Comissão do Servidor, faça esse convite. Em fala Pela Ordem, a Senhora
Vereadora Quélcia Mara Fraga Gonçalves, relatou que escutou do
Secretário e quer acreditar porque ele falou que não procede, mas
infelizmente os documentos já chegaram aos departamentos, o período em
que eu posso tirar as minhas férias e não para eu escolher as minhas férias.
Então, ela quer acreditar no Secretário, mas, como foi falado apenas com a
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Vereadora fará ofício solicitando informação por escrito. Em fala Pela
Ordem, o Vereador Luiz Carlos Moreira, esclareceu para a Vereadora
Quélcia e para os vereadores presentes, que sabem que no Estatuto do
Servidor e no Regime Celetista, todo servidor ao completar doze meses, o
patrão tem onze meses para marcar as férias, no Estatuto do Servidor é
muito simples, é feito um acordo, o patrão, no caso o Executivo, faz uma
escala anual, e é seguida de uma forma natural. É verdade que acontece em
determinados locais, eu sirvo como exemplo, às vezes eu recebo as minhas
férias, não goza as férias, mas administrativamente faz um acordo com a
chefia pergunta se pode tirar em um determinado mês, de acordo com a
necessidade do serviço. E que o Secretário Alexandre, vem fazendo um
bom trabalho organizando a Secretaria de Administração, fez um belo
trabalho no Instituto de Previdência e está fazendo um belo trabalho na
Secretaria de Administração. Mas quer concordar com a Vereadora
Quélcia, a verdade é que isso tem que ficar explicito para todos os
servidores, e como ela já disse, já estão recebendo o comunicado, e não
pode ser assim, o servidor tem os seus direitos e tem que ser respeitado. Em
fala Pela Ordem, o Senhor Vereador Fábio Duarte de Almeida, agradeceu a
Presidenta e a equipe da Câmara, pela Audiência Pública para debater a
questão do pó preto e os seus malefícios, juntamente com as poluidoras
VALE e ARCELOR MITTAL. Estiveram presentes os Secretários de
Saúde, Meio Ambiente e outros. Também agradeceu a presença dos
Vereadores, Ailton Rodrigues de Siqueira, José Geraldo Carreiro,
Alexandre Araújo Marçal, Wellington Batista Guisolfe, Jucélio nascimento
Porto, Adilson José Maria, Stéfano Sbardelotti de Andrade, e ao nobre
Vereador Roberto Ferreira da Silva que faz parte da mesa. Solicitaram às
poluidoras que elas possam apresentar aos vereadores, o Relatório de
visitas do IEMA, realizado neste ano, para que a Comissão possa verificar
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como anda o licenciamento das poluidoras, junto ao IEMA, e estão
brigando para que a Serra não deixe de ser ouvida nesse processo
importante para a cidade. Ontem, ouviu algumas pessoas e as poluidoras
dizerem que a Licença é de competência do IEMA, mas quem emite o
Alvará de Funcionamento, é o município da Serra. Então, os vereadores
também fazem parte e estarão atentos para que não aconteça como em dois
mil e sete, que o município ficou fora de um debate tão importante. A
Presidenta, Neidia Maura Pimentel, parabenizou ao Vereador Fábio Duarte
de Almeida, salientou a importância desse debate, e que ninguém mais
resiste à situação do pó preto, que infelizmente, é mesmo um malefício e
prejudica muitas pessoas. Em fala Pela Ordem, o Senhor Vereador Roberto
Ferreira da Silva, declarou que o Vereador Fábio Duarte de Almeida
demonstrou absoluta segurança do tema, foi de alto nível, muito bem
elaborado e de que tem absoluta certeza de que estão juntos nessa luta, que
talvez não deixem resultados, mas a semente que foi plantada, através da
Comissão Especial, certamente dará a segurança para os filhos e netos de
outros, que no futuro obterão um resultado para a cidade. E o parabenizou
por discutir um tema tão relevante para a cidade, e que a Audiência Pública
foi muito boa. Logo após o pronunciamento do Senhor Vereador José
Geraldo Carreiro, em fala Pela Ordem, o senhor Vereador Roberto Ferreira
da Silva, disse que o Vereador José Geraldo Carreiro, deu uma verdadeira
demonstração, e ressaltou que mulher às vezes busca um diagnóstico, com
um filho que às vezes está na sala de aula e não sabe se tem merenda, se
quando o filho chega o almoço vai estar pronto, problemas com o marido e
com a sociedade, vizinho, limpeza de casa, carrega tudo consigo. Além
disso, quando vai ao médico procurar um diagnóstico, uma coisa natural é
porque ela realmente já não está suportando o que está acontecendo com
ela, na dor ou o que for. Eu completaria o que o Vereador José Geraldo
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Carreiro falou um ditado popular muito sábio: “Em uma mulher não se bate
nem com uma rosa”. A Presidenta Neidia Maura Pimentel, declarou que
quanto mais o tempo passa, mais se encanta com o Senhor Vereador José
Geraldo Carreiro, pelo coração do vereador, e que o parlamentar usa a
Tribuna com sabedoria, e Sua Excelência afirmou que neste dia, uma das
maiores homenagens que as mulheres da Câmara receberam, foi com a fala
do Senhor Vereador José Geraldo Carreiro. A Presidenta salientou também
que um homem pode sim usar um terno cor de rosa, que a cor rosa é para
todos, e ressaltou que a “Campanha Outubro Rosa”, e todos devem se
empenhar não apenas no mês de outubro, e agradeceu às palavras do
vereador. Em fala Pela Ordem, a Senhora Vereadora Cleusa Paixão da
Silva, também parabenizou ao Vereador José Geraldo Carreiro, e destacou
que são novatos, mas que cumprem a tarefa de representar e fiscalizar, e
que estão atentos, e salientou que poucos são os homens que tem a coragem
de prestar uma homenagem como o Vereador José Geraldo Carreiro fez na
Tribuna, de ter a sensibilidade de pôr a mulher em primeiro plano.

E

agradeceu ao Senhor Vereador Luiz Carlos Moreira por atender às
mulheres, em sua clínica, e fazer o trabalho dos gestores, que todos sabem
que a mulher procura atendimento para fazer mamografia e preventivo e
muitas vezes não tem ginecologista, o que é triste, mas perdeu muitas
amigas, que as mulheres precisam que as Policlínicas e as Unidades
Básicas de Saúde atendam as necessidades das mulheres. A Vereadora
Cleusa Paixão da Silva também convidou os vereadores para a Sessão
Solene de Combate ao Câncer no dia nove de novembro. Em fala Pela
Ordem, O Vereador Roberto Ferreira da Silva, enfatizou a ser verdadeira a
liberdade do Vereador Ailton Rodrigues de Siqueira, mas que não consente
com a opinião de que quem está na base do Prefeito, está contra a
população, e que isso também não é verdade, porque não pode comparar
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quem está na base, tratando dos assuntos de forma correta, e que respeita a
posição que o Senhor Vereador Ailton Rodrigues de Siqueira toma, e
defende a postura de independência do Vereador Ailton, mas quem está na
base não pode ser chamado de dependente, que não está generalizando, que
fala por ele mesmo, e que também não deve a qualquer político, e que o
colega parlamentar conhece a sua história, e que não dependeu para
garantir a candidatura, quem o trouxe foi o povo, e não concorda com a
associação de que estar na base do Prefeito é estar contra a população. Haja
vista o trabalho que vem desempenhando ao lado da população e que o
colega tem visto. Fala pela Ordem, O Senhor Vereador Luiz Carlos
Moreira, pediu que pela última vez, o Plenário desta Casa Legislativa,
reclamou que a Presidente precisa fazer uma correção, que se aproxima das
dezoito horas, e que a Questão de Ordem, os vereadores regimentalmente
têm direito quando são citados, já virou normalidade, que pode acabar com
a Tribuna porque de baixo podem fazer o que querem e que isso tem sido
constante. Na Questão de Ordem o vereador usa da palavra duas, três,
quatro, cinco, seis vezes, quer dizer, quem está inscrito para utilizar a
Tribuna é tolhido, precisa deixar para a próxima semana, acabando com a
vontade de falar, que neste dia foram mais de uma hora nesta questão de
hora, O Vereador Luiza Carlos Moreira solicitou à Presidenta que o
regimento seja cumprido, e exemplificou que aquele que for citado tem o
direito, como o Senhor Vereador Ailton Rodrigues de Siqueira requereu
porque foi citado, fora isso, não pode porque isso não existe. Isso não tem o
deixado satisfeito, que tem conversado com os Vereadores Nacib Haddad
Neto, Ailton Rodrigues de Siqueira, que o Plenário não foi feito para ser
conduzido dessa forma. Em fala Pela Ordem, o Vereador Ailton Rodrigues
Siqueira, concordou com a fala do Vereador Luiz Carlos Moreira, que a
Questão de Ordem está gastando mais tempo que a Tribuna, e respondeu ao
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Vereador Roberto Ferreira da Silva, que não disse que quem está na base
do Prefeito, está contra a população, disse que quem escolhe estar na base
do Prefeito, colhe os frutos disso e tem que saber suportar o que não pode
falar que não pode pagar o preço que os que estão na base pagam, porque
não recebe por isso, que tem a liberdade, e que continuar com essa
liberdade. .ORDEM DO DIA/MATÉRIAS À DELIBERAÇÃO, Artigos:
152; 161; 162 do RI. Matérias liberadas ao Plenário conforme Proposições.
Antes, porém, feita a chamada, responderam-na todos os Senhores
Vereadores que assinaram o Livro próprio de Registro das Frequências,
Biênio 2017/2018, Nº 01 e permaneceram presentes. REGIME DE
URGÊNCIA ESPECIAL DO PROJETO DE LEI Nº 257/2017: Dispõe
sobre a Autorização para incluir funcional programática e criar elemento de
despesa e abertura de crédito adicional especial e dá outras Providências.
De autoria do Poder Executivo Municipal. Foi à discussão. Não houve
quem quisesse discuti-lo. Regime aprovado por dezenove votos favoráveis
e três contrários. A Presidenta solicitou a manifestação nominal das
Comissões de Justiça e Finanças para os Pareceres das Comissões,
referente ao Projeto de Lei 257/2017. Em nome da Comissão de Finanças,
o Senhor Vereador José Geraldo da Vitória pediu pela aprovação. Em
nome da Comissão de Justiça, o Senhor Vereador Miguel Mates Santos
pediu pela aprovação. O senhor Vereador Alexandre Araújo Marçal
também votou favorável à matéria. O Senhor Vereador Jucélio Nascimento
Porto também pediu pela aprovação da matéria. O Senhor Vereador
Stéfano Sbardelotti de Andrade acompanhou o Relator Alexandre Araújo
Marçal. O senhor Vereador Luiz Carlos Moreira também votou favorável.
Na fala Pela Ordem, o Senhor Vereador Nacib Haddad Neto: “Dois
motivos Senhora Presidente. Primeiro, eu gostaria de saber se esse projeto
está acompanhado do Impacto Financeiro no município desse projeto. Esse
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projeto tem que ter junto, anexo o impacto financeiro. E segundo, eu
gostaria de ouvir o Parecer da Comissão de Finanças, o Relator, de ouvir o
relato dele, e o impacto financeiro que tem que ter”. Pela Ordem, O Senhor
Vereador Luiz Carlos Moreira: “Presidente, As comissões já deram seus
devidos Pareceres, foi votado em Plenário, não há regimentalmente,
nenhuma explicação nesse sentido solicitado pelo Vereador Nacib Haddad
Neto, eu solicito a Vossa Excelência que coloque o projeto em votação, por
favor”. Pela Ordem, o senhor Vereador Nacib Haddad Neto: “Eu só
gostaria de comunicar que não foi votado nada em Plenário, foi votado o
Regime de Urgência só. O Parecer é direito de qualquer vereador ouvir o
Parecer, e o principal, tem que estar anexo a esse projeto o impacto
financeiro. E eu gostaria de olhar o projeto agora para verificar o impacto
financeiro anexo ao projeto”. Presidenta: “Nobres Vereadores”. Vereador
Nacib Haddad Neto: “Agora, se quiserem atropelar e fazer a coisa errada
pode fazer, amanhã mesmo estarei no Ministério Público denunciando”.
Presidenta: “Nobres vereadores, com os Pareceres das devidas Comissões
passaremos ao referido projeto. Em discussão o referido projeto 257, do
Chefe do Poder Executivo, e em votação”. Presidenta: “Só um minutinho
Nobre Vereador, vou te conceder, só votar o projeto. Nobres Vereadores,
em votação nobres vereadores, por gentileza, contagem de votos por
gentileza Secretário”. Projeto aprovado por dezenove votos favoráveis e
dois votos contrários com o voto nominal do Vereador Nacib Haddad Neto.
Justificativa de voto do Senhor Vereador Nacib Haddad Neto: “Senhora
Presidente, eu gostaria que constasse na Ata, até pedir a Taquígrafa para
que ouça bem para constar na Ata exatamente o que eu vou falar. Eu fui
cerceado do direito de olhar o projeto, a Vossa Excelência segurou o
projeto, não me entregou o projeto, esse projeto de lei não tem o impacto
financeiro e ele causa ao município. Então, portanto essa votação foi
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totalmente prejudicada, o relato do Secretário de Finanças não foi lido no
Plenário, e eu desafio os vereadores que votaram favoráveis, a me explicar
esse projeto aqui, o microfone está aberto para quem quiser me explicar
esse projeto, que explique”. A Vereadora-Presidenta, Neidia Maura
Pimentel: “Quero deixar bem claro e registrado nos Anais desta Casa, que
no início da Sessão, ainda no expediente, quando esse referido projeto foi
mencionado para a apreciação do Regime de Urgência Especial, o Nobre
Vereador Nacib Haddad Neto, veio aqui e pegou o referido projeto,
também o Vereador Aécio Darli de Jesus Leite pegou o referido projeto. O
projeto ficou em poder do nobre Vereador, para tirar cópia para sanar todas
as suas dúvidas, mas é pertinente tudo o que o nobre Vereador vem a
colocar, mas eu gostaria de deixar esse registro, porque o projeto estava,
acabou de chegar esse projeto aqui, nós estávamos em votação do referido
projeto em votação, e nós tocamos com a pauta e o Plenário é soberano,
vota-se sim ou vota-se não, e votou para a provação da matéria, nada mais,
além disso. Nobre Secretário, por gentileza, continuidade da pauta”. O
Senhor Vereador Nacib Haddad Neto: Senhora Presidente, Senhora
Presidente, só um minutinho. Eu só gostaria de deixar registrado que eu
peguei realmente o Projeto de Lei, constatei que o Projeto de Lei estava
irregular, que falta o impacto financeiro. Presidenta: Eu gostaria que
cortasse o microfone do Vereador Nacib porque eu quero dar continuidade
na pauta, por gentileza. PROJETO DE LEI Nº 158/2017: Disciplina o
descarte adequado de materiais perfurocortante. Presidenta: “Me respeita
nobre vereador! Fale no microfone o que o nobre vereador falou, me
respeita! Respeita essa Presidente, respeita essa mulher, me respeita nobre
Vereador. Tenho respeito amplo pela Vossa Excelência, gostaria que a
Vossa Excelência me respeitasse, primeiro como cidadã, segundo como
mulher, terceiro como Vereadora e como Presidente desta Casa, por
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gentileza, me respeita”. Fala Senhor Nacib Haddad Neto: “Posso falar, só a
Senhora pode falar, ou eu posso falar? Quem está desrespeitando um
vereador é a Vossa Excelência. Presidenta Neidia Maura Pimentel: “Me
respeita, quando a vossa Excelência quiser falar algo grosseiro com essa
Presidente, não fala fora do microfone não, utiliza o microfone e fala”. O
Senhor Vereador Nacib Haddad Neto: “Olha só a Senhora não deixa
ninguém falar, calma! A Senhora está nervosa por causa de quê? Por que
está atropelando todo mundo? Eu estava falando outra coisa com o
Xambinho aqui, não era nada com a senhora, eu estava falando com o
Xambinho aqui, não foi com a senhora. Agora, só uma coisa para a
Senhora, agora, outra coisa que eu gostaria de falar com a Senhora. “A
senhora tem que respeitar o direito de cada vereador, e não fazer o que a
Senhora está fazendo, eu pedi simplesmente para olhar o projeto, e a
Senhora me negou de olhar o projeto, ai eu sai do Plenário”. Em fala Pela
Ordem, o Senhor Vereador Alexandre Araújo Marçal: “Em momento
algum o Senhor estava falando comigo, não, o senhor não falou comigo, eu
estava olhando o celular, aqui uma notícia que chegou para mim, que o
Presidente Temer estava hospitalizado, eu dei uma olhada. O Senhor não
estava falando comigo em momento algum. Eu ouvi muito bem o que o
senhor falou, o senhor tem que respeitar não somete a Vereadora Neidia
não, são todos os vereadores desta Casa de Leis, porque ninguém falta com
o respeito ao senhor”. Fala o Senhor Vereador Nacib Haddad Neto:
“Senhora Presidente, o meu carregador estava com o Xambinho, está
emprestado com ele aqui, eu ia sair e eu fui falar com ele, para ele me
entregar lá fora”. Fala a Senhora Neidia Maura Pimentel: “Repita o que a
Vossa Excelência falou, repita no microfone Nobre Vereador, repita no
microfone o que a Vossa Excelência falou, repita no microfone o que a
Vossa Excelência falou, respeita as mulheres nobre Vereador, respeita a
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esta Casa respeita as mulheres”. Em fala Pela Ordem, a senhora Vereadora
Quélcia Mara Fraga Gonçalves: “O Vereador Nacib, ele teria que pedir
desculpa e teve um decoro parlamentar aqui mesmo, com nós mulheres, e
com esta Presidente da Casa, ele tem que assumir o que ele fala, seja no
microfone, voltasse e falasse vereador, o Senhor tem que falar mesmo,
voltar e falar, pedir desculpa à Presidente da Casa, meu muito obrigada”.
Presidenta Neidia Maura Pimentel: “Vereador, eu ouvi em alto e bom som
o que o Nobre vereador falou, e tenho certeza que tem um monte de
vereador que ouviu o que o nobre vereador falou, vários vereadores
ouviram, se os vereadores não ouviram o que o Vereador falou, que os
vereadores possam usar o microfone que está aberto para falar se as Vossas
Excelências ouviram ou não algum palavrão que o vereador falou sobre
essa Presidente, por gentileza, o microfone está aberto. Fala o Senhor
Vereador Miguel Mates Santos: “Sim, Nobre Vereadora, realmente todos
nós ouvimos a fala do Vereador Nacib, e a câmera pegou muito bem e em
bom som o que foi falado. Falta de Decoro Parlamentar, e eu acredito que
nós temos que agir nesta Casa, o microfone estava aberto”. Fala do
Vereador Jucélio Nascimento Porto: “Foi Ouvido”. Fala o Senhor Vereador
Alexandre Araújo Marçal: “Nobre Presidente, eu já falei e reafirmo o nobre
vereador falou e faltou com o respeito não somente com a senhora, mas
com todos os vereadores desta Casa de Leis”. Fala a Presidenta Neidia
Maura Pimentel: “O nobre Vereador tem que ter respeito, pelo ser humano,
falar palavrão contra as mulheres, que absurdo! Quem está lá fora não
escutou o que ele falou, mas os vereadores aqui de dentro ouviram.
Vereador Alexandre Xambinho, o Vereador Stéfano, o vereador
Geraldinho, o Vereador Wellington, Vereador Fábio Duarte, Vereador
Miguel, Vereadora Quélcia, Vereador Cabo Porto, Vereador Adilson, o
Vereador Robinho gari, o Vereador Roberto Catirica e o Vereador Adriano
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Galinhão. O Vereador Adriano, fez um questionamento, falou assim: “Eu
não consegui ouvir”, somente o Vereador Adriano, porque ele falou tão alto
que todos aqui de dentro ouviram o que o nobre Vereador Nacib falou, e o
nobre Vereador fez uma quebra de Decoro Parlamentar, deste Parlamento,
com palavrão, com referência às mulheres, e nós não podemos aceitar isso
aqui, nós não vamos aceitar, Nobre Secretário, continuidade da pauta por
gentileza porque as devidas posições, eu irei tomar, por gentileza”.
PROJETO DE LEI Nº 158/2017: Disciplina o descarte adequado de
materiais perfurocortante de uso doméstico no Município. De autoria do
Senhor Vereador Basílio Antônio Neves Santos. Em fala Pela Ordem, o
Senhor Vereador Miguel Mates Santos solicitou a retirada do projeto de
pauta, porque autor não se encontrava no Plenário. O Primeiro-Secretário,
Vereador Roberto Ferreira da Silva, solicitou a presença do Vereador
Robson Miranda, para assumir a Presidência, mas a Presidenta deu
prosseguimento. PROJETO DE LEI Nº 170/2017: Dispõe sobre a Inclusão
de Avaliação Cardiológica no Programa de Saúde nas Escolas das Redes
Públicas do Município da Serra. De autoria do Senhor Vereador Robson
Miranda. Em fala Pela Ordem, o Vereador Miguel Mates Santos, solicitou
a retirada do projeto de pauta , porque autor não se encontrava no Plenário.
Não havendo nada mais a tratar, a Presidenta encerrou a Sessão, a próxima
será regimental, segunda-feira, dia trinta, mês de outubro, ano de dois mil e
dezessete. Depois desta Ata em tela ser lida por todos os Parlamentares no
referenciado Sítio desta Augusta Casa, em conformidade com o que
determina o Regimento Interno (Resolução 95 de 29 de outubro de 1986)
no seu Artigo 148, assim como por eles Vereadores; acordada a fidelidade
desta lavratura, procedida pelo Núcleo da Taquigrafia, encaminhe-se à
deliberação Plenária na próxima Sessão. Aprovada, após citada
deliberação, insere-se nos Anais desta Egrégia Casa, assinada pelos
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Senhores: Presidenta e Primeiro-Secretário da Mesa Diretora. Palácio
“Judith Leão Castello Ribeiro”. Sala das Sessões “Flodoaldo Borges
Miguel”. Em quarta-feira, dia vinte e cinco, mês de outubro, ano dois mil e
dezessete.
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