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ATA DA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA, PRIMEIRO SEMESTRE,
DO SEGUNDO ANO LEGISLATIVO,

NO PRIMEIRO

BIÊNIO

(2017/2018), DA DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA (2017/2020) DA
MUNICIPALIDADE NA CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA, QUE
SE REALIZOU NA SEGUNDA-FEIRA, DIA VINTE E SEIS, MÊS
DE FEVEREIRO, ANO DOIS MIL E DEZOITO, ÀS DEZESSEIS
HORAS (26/02/2018, 16HOOMIN).
MESA DIRETORANEREADORES:
Presidenta: Neidia Maura Pimentei= PSD,.
]0

Vice-Presidente: Rodrigo Márcio Caldeira - REDE,.

2° Vice-Presidente: Robson Miranda - PV,.
]0

Secretário: Roberto Ferreira da Silva -PHS,.

2° Secretário: Adriano Vasconcelos Rego - PTC.
Aos vinte e seis dias, do mês de fevereiro, ano dois mil e dezoito, no
Palácio "Judith Leão Castello Ribeiro", Sala das Sessões "Flodoaldo
Borges Miguel", Rua Major Pissarra, 245, nesta cidade, Estado do Espírito
Santo. A Senhora Neidia Maura Pimentel, Presidenta, reuniu-se em Sessão
Ordinária, no Primeiro Semestre do Segundo 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 Nobres 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
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Duarte de Almeida, PDT; Gilmar Dadalto, PSDB; José Geraldo Carreiro,
PSB; José Geraldo da Vitória, PDT; Jucélio Nascimento Porto, PSB; Luiz
/

Carlos Moreira, PMDB; Miguel Mates Santos, PTC; Nacib Haddad Neto,
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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 registradas encontra-se em
Livro Próprio de Registro das Frequências, número zero um (01), Biênio
dois mil e dezessete, dois mil e dezoito (2017/2018), 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 N° 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 N° 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 Nacional. Em seguida, o Primeiro-Secretário procedeu à
leitura bíblica em Números, Capítulo seis, Versículos vinte e quatro ao
vinte e seis. Em seguida, a Presidenta invocou a proteção de Deus e
declarou aberta a presente Sessão. Impreterivelmente, não houve Ata a ser
deliberada.

PEQUENO

EXPEDIENTEIMATÉRIAS

PROTOCOLADAS NA CASA, Parágrafo l°, 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 ProcuradoriaGeral deste Órgão Legislativo que, durante o prazo Regimental, as
apreciam, emitem seus Pareceres, a fim de deliberá-las ao Plenário.

L~

REQUERIMENTO DE VOTO DE PESAR N° 06/2018: requer Voto de

/!'

Pesar pelo falecimento do Senhor Maurílio Sodré de Assis. De autoria do/ ~~,
Senhor Vereador Roberto Catirica. PROJETO DE LEI N° 229/2017: proíbe
inqumr sobre a religião e a orientação sexual de candidatos em
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questionários de emprego, admissão ou adesão a empresas públicas ou
privadas, sociedades, associações, clubes e afins e dá outras providências.
De autoria da Senhora Vereadora Cleusa Paixão. REQUERIMENTO DE
VOTO

DE

CONGRATULAÇÃO

N°

4/2018:

requer

Voto

de

Congratulação ao Fotógrafo Sandro Casanova Duarte. De autoria do
Senhor Vereador Stefano de Andrade. REQUERIMENTO DE VOTO DE
CONGRATULAÇÃO N° 5/2018: requer Voto de Congratulação ao
Fotógrafo Joarley Rodrigues da Silva. De autoria do Senhor Vereador
Stefano

de

Andrade.

GRANDE

EXPEDIENTE/ORADORES

INSCRITOS. Consoante o Artigo N° 151, do 3° Parágrafo do RI,
inscreveram-se para usar a Tribuna os seguintes Vereadores: Cabo Porto,
Fábio Duarte, Pastor Ailton e Nacib

Haddad.

No PRIMEIRO

PRONUNCIAMENTO, CABO PORTO falou sobre o Projeto de Lei N°
288/2017, em que se proíbe a utilização de logradouros públicos, praças,
parques, vias públicas e quaisquer outros equipamentos públicos ou locais
privados de acesso público para realização de eventos conhecidos como
"Baile do Mandela" e similares no Município de Serra - ES e dá outras
providências. Disse que não é contra o ritmo funk, mas contra as
ilegalidades que podem ocorrer, como consumo de drogas, prostituição,
consumo de bebidas alcoólicas por menores de idade etc. Além disso, o
movimento atrapalha acessibilidade de moradores. Pediu apoio aos demais
Edis. Também falou sobre a aquisição de drones pelo Governo do Estado
do Espírito Santo, o que já havia sido solicitado por ele junto ao Executivo
Municipal, para que auxilie no combate da criminalidade, bem como ajude

,/If'~

a defesa civil no caso de enchentes, por exemplo. Pede deferimento do
Executivo à Indicação N° 582/2017, de 27/06/2017, no sentido de aquisição/
urgente de um drone. Também elogiou os Guardas Civis Municipais
Carvalho e Bruno pela atuação em uma ocorrência no Parque Residencial
Laranjeiras, em que foram pegos dois indivíduos portando dois simulacros
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de arma de fogo, utilizados paras assaltos. Clamou pela manutenção do
Código de Conduta desses servidores, bem como pelo auxílio fardamento e
implementação da escala especial de trabalho e das segunda e terceira
turmas de aprovados em concurso público. Também parabenizou o
Vereador Robinho Gari pela atuação engajada em meio ao conflito
ocorrido em Central Carapina em semana ulterior. Também destacou
importância do Projeto de Lei N° 83/2017, a ser votado nesta Sessão, em
que se altera a Lei N° 2868, de 25/10/2005. Disse que está aperfeiçoando a
Lei existente. Expôs que há sim uma crise de segurança pública, já que, até
o dia 21 de fevereiro deste ano, houve 12 mortes em Serra, sendo oito delas
ocorridas nos últimos dez dias. Por isso, pediu apoio dos vereadores para
fazer uma audiência pública, convidando o Secretário de Segurança
Pública, Comandante Geral da Polícia Militar, Secretário Municipal de
Segurança

Pública

e

o

Chefe

de

Polícia.

No

SEGUNDO

PRONUNCIAMENTO, o Vereador FÁBIO DUARTE falou sobre editorial
do Jornal Tempo Novo; expôs que não é contra a Estação do Conhecimento
da Vale, pois o projeto presta relevantes serviços para a Serra. Disse que a
mantenedora é responsável por evitar impactos diversos na cidade, pois a
Vale é indissociável do progresso da Serra, mas que se deve questionar até
que ponto o montante dado pela cidade (R$ 1.200.000,00) é relevante para
a empresa, pois esta poderia investir mais, haja vista a Vale ser a maior
mineradora do mundo, porém deixa "migalhas" para o município. O único
imposto deixado é de 100 mil reais (IPTU), por um imóvel de oficina
locomotiva. Disse que a Serra possui 100 mil pessoas na linha de pobreza,
equivalente a uma Colatina ou Viana só de pobres. Pediu para a empresa /
assumir suas reais responsabilidades. Falou que, juntamente ao Vereador
Miguel da Policlínica, conversou com administradores, mas a Vale quis
pressionar ao dizer que poderia deixar os projetos. No entanto, os quatro
milhões de reais investidos retomam por meio de isenção fiscal. A luta,
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segundo o Edil, é para investir mais na cidade, pois os bônus ficam com a
Vale, enquanto o ônus com a cidade. Portanto, pediu ampliação do projeto
social. Na sequência, falou de nota de repúdio recebida da Juntos SOS/ES,
contra ações realizadas por MPF e MPES, em que assinaram Termo de
Ajuste de Conduta junto à Vale e à Arcelor Mittal sem participação da
sociedade,

sem contemplar

indenização às vítimas

da poluição.

Concordaram que as poluidoras solicitem suspensão dos processos da
Agência Nacional de Meio Ambiente. Os Ministérios Públicos não
moveram qualquer ação em prol das vítimas do pó preto e da poluição. Na
sequência dividiu informação de que a Tervap/Pitanga se encontra em zona
rural, portanto não paga IPTU, nem atua nas melhorias necessárias ao
bairro, como uma calçada, o que já logrou perda de pessoas por
atropelamento. Segundo o Edil, todos em Pitanga recebem camê do
imposto, o que deve ser aplicado à empresa. No TERCEIRO
PRONUNCIAMENTO,

o

Vereador

PASTOR

AILTON

trouxe

inicialmente um questionamento sobre o papel fiscalizador dos vereadores.
Também citou trecho do Estatuto da Criança e do Adolescente,
corroborado pela CF, em que se reafirmam e se garantem os direitos dos
adolescentes. Segundo o Edil a Lei Orgânica Municipal não está sendo
cumprida na Serra. Cita belo serviço que vem sendo cumprido pela Estação
do Conhecimento, por meio de sua administradora. O repasse, segundo o
Edil, para a mantenedora é de 16% do Projeto que mantém 2000 crianças
na margem da pobreza. Disse que se deve fiscalizar a poluição das
empresas citadas, mas separadamente da questão social. Na sequência,
questionou por que nos últimos quatro anos de mandato foram gastos vinte
milhões de reais com publicidade, por que não se questionou no último
orçamento os cinco milhões de reais direcionados à publicidade? Disse que
é melhor ampliar o número de estações do conhecimento do que gastar com
publicidade. Indagou por que se gasta assim, se não há pediatras nas UPA,
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nem

psiquiatras

na

rede

pública

municipal

de

saúde.

Cobrou

videomonitoramento para enfrentar crises de segurança. Cobrou presença
dos 270 guardas municipais. Em seguida, falou de intervenção militar no
Rio de Janeiro e que a corrupção tomou conta daquela cidade. Acredita que
Brasil está sendo passado a limpo e que se deve investigar os políticos.
Disse que, apesar da aprovação da ação, gasta-se mais com publicidade,
algo semelhante ao que ocorre na Serra. Na sequência, falou da obra do
Hospital Materno-Infantil, que em 25/10/2012, por meio da conta da
Prefeitura na Caixa, recebeu 45 bilhões de reais. Apesar de o Prefeito ter
dito que a obra estava regular, o recurso foi enviado pela Deputada à época,
Sra. Suely Vidigal. A obra havia sido prometida para 2017, mas não fio
entregue. A verba não é da Prefeitura nem do Governo Estadual, mas até o
governador subiu no palanque. Dizem que a obra será entregue em 2019,
mas acordaram 2020 com a União. A população não pode ser "massa de
manobra" com político tirando foto e postando em rede social. A mão só
quer um hospital para dar à luz. Precisamos parar discussão e ir para
prática. Em APARTE, Fábio Duarte reitera luta para haver mais estações
do conhecimento. Disse que a Vale não poderia fazê-la em Cariacica, pois
empresa está situada na Serra. Questionou se são apenas 160/0 a quantia
repassada por PMS. Em APARTE, Aécio Leite reafirmou importância dos
investimentos no social, para ele, algo mais importante que investir em

\l~

novos presídios, a Serra deve avançar mais, implementando mais Estações

,4[67

do Conhecimento; só há 50 guardas nas ruas. O Prefeito, para o Edil,
passou responsabilidade do Hospital para o Estado, um "tiro de mestre",
pois o município não tem condições de assumir um hospital de tamanho
porte, no entanto a obra precisa ser alavancada. Em fala PELA ORDEM,
Pastor Ailton disse que todo o recurso é federal, não havendo verba
estadual. Em PELA ORDEM, Adriano Galinhão disse que o prefeito se
preocupa com educação, agradeceu pela inauguração do CMEI Orlando
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Miranda de Freitas, em Jardim Carapina, onde serão atendidas 350
crianças. Em PELA ORDEM, o Vereador Alemão disse que o Governo do
Estado vai custear parte do funcionamento do Hospital Matemo-Infantil.
No QUARTO PRONUNCIMENTO, o Vereador NACIB lembrou ao
Vereador Aécio Leite de dar mérito da construção do CMEI ao Governo
Federal, já que este enviou verba para treze CMEI. O UPA de Castelândia
também não foi inaugurado até hoje. Disse que não conseguem manter nem
as UPA atuais. Disse em seguida que as condições de trabalho são
péssimas. Disse, tam bém, que é preciso cobrar videomonitoramento e
entrada do restante dos guardas municipais aprovados. Criticou medida
tomada em que se colocaram policiais reformados para ocuparem lugar dos
vigilantes. Em seguida mostrou vídeo com matéria do jornal local sobre
precariedade dos abrigos de ônibus. Após, disse que o valor real para cada
abrigo de ônibus é de 25 mil reais, havendo sido gastos cinco milhões de
reais. Não há como reformá-los, mas os antigos estão em perfeito estado.
Fotografaram mais de 70 deles em bom estado. Elogiou movimento em
prol dos rios e nascentes em Manguinhos, pois não há ação da prefeitura
sobre isso. É preciso exigir que Cesan trate o esgoto. Aécio fez CPI que
está no MPES, por isso, é preciso desmontar esses desmandos. EM
APARTE, AÉCIO LEITE disse que se deve requerer responsabilidade da

».

empresa que fez o serviço dos abrigos de pontos de ônibus. EM fala PELA
ORDEM, PASTOR AILTON agradeceu a presença de todos em culto de
ação de graças por seu aniversário. Também ofereceu apoio ao Vereador
Fábio Duarte no tocante à luta em prol do meio ambiente. Em fala PELA I
ORDEM, ADRIANO GALINHÃO disse que luta por abrigos de ônibus é
antiga, mas fez pedido ao Secretário de Obras, Guto Lorenzoni, que irá
aguardar atendimento, pois há muitas demandas existentes. ORDEM DO
DIA/MATÉRIAS À DELIBERAÇÃO, Artigos: 152; 161; 162 do RI.
Matérias liberadas ao Plenário conforme Proposições. Antes, porém, feita a
Rua Major Pissarra, 245 - Centro - Serra - ES / CEP 29.176-020 - Telefax: (27) 3251-8300
e-mail: taquigrafia@camaraserra.es.gov.br/ site: www.camaraserra.es.gov.br

v

~

Câmara Municipal da Serra
Estado do Espírito Santo

Página 8 de 9

Núcleo de Taquigrafia

chamada, responderam-na todos os Senhores Vereadores que assinaram o
Livro próprio de Registro das Frequências, Biênio 2017/2018, N° 01 e
permaneceram presentes. PROJETO DE LEI N° 83/2017: altera a Lei N°
2.868, de 25.10.2005 e dá outras providências. De autoria do Vereador
Cabo Porto. Foi à discussão. Então, o Vereador Pastor Ailton solicitou
leitura da proposição. Nesse sentido, o autor da matéria ofereceu alguns
esclarecimentos, no tocante a dizer que está aperfeiçoando a Lei já
pregressa. Disse que a atualização especifica punições. Então, o Projeto foi
à votação, na qual foi aprovado por vinte votos favoráveis. PROJETO DE
LEI N° 163/2017: dispõe sobre outorga da gestão sobre a criação,
confecção, instalação e manutenção de abrigos de parada de transporte
público de passageiros, a Companhia de Transportes Urbanos da Grande
Vitória (CETURB-GV) e dá outras providências. De autoria da Vereadora
Neidia Maura Pimentel, Presidenta. Foi à discussão. Não houve quem
quisesse fazê-la. Foi à votação. Projeto aprovado por vinte votos
favoráveis. PROJETO DE LEI N° 193/2017: dispõe sobre a inclusão de
quadras poliesportivas nos projetos de construção de escolas públicas nos
bairros no Município da Serra. De autoria do Vereador Robinho Gari. No
entanto, a matéria foi retirada de pauta a pedido do proponente. Não
havendo nada mais a tratar, encerrou-se esta Sessão, a próxima será
regimental, quarta-feira, dia vinte e oito, mês de fevereiro e ano em curso,
às dezesseis horas. Acordada a fidelidade desta lavratura, procedida pelo /
Núcleo da Taquigrafia, encaminhe-se à deliberação Plenária na próxima
Sessão Ordinária. Aprovada, após citada deliberação, insere-se nos Anais
desta Egrégia Casa, assinada pelos Senhores: Presidenta e PrimeiroSecretário da Mesa Diretora, bem como por este Taquígrafo Parlamentar.
Palácio "Judith Leão Castello Ribeiro".
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Sala das Sessões "Flodoaldo Borges Miguel". Em segunda-feira, dia vinte e
seis, mês de fevereiro, ano dois mil e dezoito.

Primeiro-Secretário

HÉL VIO PIRES TOLENTINO
Taquígrafo Parlamentar
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