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ATA DA DÉCIMA SEXTA 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 QUARTA-FEIRA, DIA QUATRO,
MÊS DE ABRIL, ANO DOIS MIL E DEZOITO, ÀS DEZESSEIS
HORAS (04/04/2018, 16H00MIN).
MESA DIRETORA/VEREADORES:
Presidente: Rodrigo Márcio Caldeira – REDE;
1º Vice-Presidente: Aécio Darli de Jesus Leite – PT;
2º Vice-Presidente: Robson Miranda – PV;
1º Secretário: Roberto Ferreira da Silva – PHS;
2º Secretário: Adriano Vasconcelos Rego – PTC.
Aos quatro dias, do mês de abril, 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. O senhor
Presidente, Rodrigo Márcio Caldeira, 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 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, PMDB;
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Miguel Mates Santos, PTC; Nacib Haddad Neto, PDT; Quélcia Mara Fraga
Gonçalves, PSC; Roberto Ferreira da Silva, Robson Miranda, PV; PHS;
Rodrigo Márcio Caldeira, REDE; Stéfano 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 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 Nacional.
Em seguida, o Primeiro-Secretário procedeu à leitura bíblica do livro de
Salmos, Capítulo noventa e cinco, Versículos de dois a três. Em seguida, o
Presidente invocou a proteção de Deus e declarou aberta a presente Sessão.
Em seguida, a deliberação das Atas, Ata da Sessão Ordinária do dia vinte e
um de março e da Sessão Extraordinária do dia vinte e dois de março, de
dois mil e dezoito, atas aprovadas por dezessete 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. REQUERIMENTO VOTO DE
PESAR Nº 10/2018: Requer Voto de Pesar para a família da senhora Nelcy
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Silva Corrêa. De autoria do Vereador Ailton Rodrigues de Siqueira.
OFÍCIO Nº 01/2018: Solicitação ao Poder Executivo, das Indicações 1.691
a

2.868/2017.

De

autoria

de

diversos

vereadores.

GRANDE

EXPEDIENTE/ORADORES INSCRITOS. Consoante o Artigo Nº 151,
do 3º Parágrafo do RI, inscreveram-se para utilizar a Tribuna os Vereadores
Aécio Darli de Jesus Leite, Nacib Haddad Neto, Roberto Ferreira da Silva e
Luiz Carlos Moreira. O primeiro pronunciante, o Vereador Aécio Darli de
Jesus Leite, discorreu sobre as licenças para o funcionamento das pedreiras
no município. Que a pedreira estava com sua última concessão, mas
renovou o pedido de licença e que no PDM não constaria mais pedreiras na
região, e que estaria surpresa com o novo pedido de licença.
Em aparte, o Vereador Fábio Duarte de Almeida, comentou que
encaminhou um ofício, porque a pedreira se comprometeu a fazer algumas
melhorias em Pitanga, e que a Tervap não cumpriu. E pelo processo, a
pedreira já havia perdido o prazo, e que consta na concessão a execução de
um empreendimento imobiliário. Também falou da importância de escolher
com quem se unir, para não serem vendidos, porque anteriormente a
Câmara Municipal foi vendida por alguns atores. Voltando a fala, o
Vereador Aécio Darli de Jesus Leite, enalteceu a importância da atenção
para que não voltem a acontecer transtornos. Em aparte, o Vereador
Ericson Teixeira Duarte, relembrou que no ano de dois mil e dez, circulou
um abaixo-assinado com setecentas e cinquenta assinaturas, em Laranjeiras
foram quatrocentas assinaturas contra ampliação da SOBRITA, que iria até
próximo ao Cemitério de Pitanga, e a Prefeitura vetou, mas
surpreendentemente, continuou sendo renovada a licença. Em aparte, o
Vereador José Geraldo Carreiro, pediu para corrigir uma fala anterior dele,
e que ele está de acordo com a fala do Vereador Aécio Darli de Jesus Leite,
porque está prejudicando o povo, e que está a favor do povo. O Vereador
Aécio Darli de Jesus Leite, afirmou se surpreender por ter convocado
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Audiência Pública para o dia dezenove e a FAMES antecipar uma
audiência com o mesmo tema para o dia nove. Que tem levado muitas
pessoas a receberem o reembolso da CESAN e que isto está incomodando.
Em aparte, o Vereador Stefano Sbardelotti de Andrade, disse que a
discussão com a CESAN e a Serra Ambiental não avançou, que está
enviando protocolos e monitorando os prazos, e precisam voltar a discutir o
contrato, porque esta Casa de Leis está sendo desrespeitada pela CESAN e
pela Serra Ambiental. Em aparte, o Vereador Wellington Batista Guizolfe,
questionou o porquê da FAMES não realizar a audiência junto com o
Vereador, e que a FAMES quer ter mais autoridade que os vinte e três
vereadores. Em aparte, o Vereador Roberto Ferreira da Silva, ressaltou esta
cidade tem os três poderes, o Executivo, o Judiciário e o Legislativo, que é
nesta casa de leis que vai discutir até os próprios erros, e que esse debate é
importante e precisa ser discutido na casa. O Vereador Aécio Darli de Jesus
Leite, afirmou que haverá a Audiência Pública, que as pessoas estão
solicitando a devolução, realmente a CESAN não trata o esgoto da Serra,
apenas colhe, e está cobrando da população. Vereador Aécio Darli de Jesus
Leite também comentou sobre as matérias dos jornais negativas, que só
trazem desgaste para a classe política. E comentou sobre a matéria de título
“Prefeito critica grave de vereadores”, porque o Prefeito coloca a
responsabilidade sobre os vereadores, porque esta Casa de Leis tem vinte e
três vereadores que realmente foram eleitos pela população, que é muito
fácil responsabilizar aos vereadores, que o Prefeito precisa repensar para
dar uma entrevista, porque os jornais publicam de forma negativa a
política, principalmente a política da Serra, que seria melhor não dar a
entrevista. O segundo pronunciante, Vereador Nacib Haddad Neto,
declarou que a matéria de jornal “Prefeito critica greve de vereadores”, está
criticou a própria base aliada e a si. Disse que o Prefeito se contradisse ao
dizer que respeita os poderes, e que há influência política no Poder
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Judiciário, que está colocando em “xeque” o Poder Judiciário. Que o
Prefeito deveria se retratar ou citar nomes. Enalteceu que o Chefe do Poder
Executivo está desrespeitando o Poder Legislativo e Judiciário. Ressaltou
que a Câmara Municipal respeitou a Decisão Judicial e se mudar
continuarão a seguir. Em aparte, o Vereador Ailton Rodrigues de Siqueira,
corroborou com a fala do vereador Nacib Haddad Neto, disse que o
Prefeito criou o movimento, e penaliza os aliados, e ainda coloca o Poder
Judiciário em dúvida, e que a Casa vem respeitando as Decisões Judiciais,
e que é uma ofensa dizer que as decisões tomadas pelo Poder Judiciário
têm influência política. Em aparte, o Vereador Stefano Sbardelotti de
Andrade afirmou que mesmo sendo da base aliada ao Prefeito, ele e
Vereador Roberto Ferreira da Silva não aderiram a nenhum movimento de
esvaziamento. Em aparte, o Vereador Roberto Ferreira da Silva, disse que
não tem a intenção de defender nem de criticar o Prefeito, mas, talvez
matéria tenha sido uma infelicidade ou maldade da imprensa. O Vereador
Nacib Haddad Neto disse que compreende o raciocínio do parlamentar,
porém, discorda porque o Prefeito tem o direito de solicitar uma retratação
da imprensa, porque é uma falta de respeito. Que os quatorze vereadores
são da base aliada, e que concorda que não foram todos. Concordou com o
Vereador Aécio Darli de Jesus Leite, sobre as pedreiras, porque cometem
crime ambiental e visual, porque passa a impressão de que fica dentro do
Mestre Álvaro, que votou contra na ocasião, foi votado um projeto de lei
que proibiria a extração e o conselho autorizou. Compreende a fala do
vereador José Geraldo Carreiro, estava preocupado com a geração e
empregos, mas poderiam transferir a extração para outro local, Foi
comprovado o alto índice de crianças doentes, com problemas respiratórios
naquela região, e que tudo isso demonstra a fraqueza do Poder Legislativo.
Os vereadores deveriam refazer a lei, realizar uma CPI, convocar o
Conselho da Cidade, para apurar. Em parte, o vereador Fábio Duarte de
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Almeida, afirmou que os Edis precisam se atentar porque a empresa VALE,
conseguiu uma licença para depositar a lama de areia e minério na região
próxima a Pitanga, também alegou que em Vitória a empresa constrói
parques e para a Serra deposita lama. Vereador Nacib Haddad Neto
também apresentou com obras paralisadas no município, entre elas, da
quadra da escola da comunidade do Vereador Robson Miranda. Em aparte,
o Vereador Robson Miranda, entrou em contato com a Secretária de
Educação Márcia Lamas, que comunicou a retomadas das obras em breve.
O Vereador Nacib Haddad Neto, disse que há muitas obras com promessas
há muitos anos. Em fala Pela Ordem, o Vereador Aécio Darli de Jesus
Leite, comentou que as empresas mostram um preço menor, e acabam não
terminando as obras, que precisam ser responsabilizadas porque tem
empresas que dão quarenta por cento de desconto e não continuam a obra.
Também em fala Pela Ordem, o Vereador Nacib Haddad Neto, reconheceu
a presença do atleta Bruno, que representa o município e infelizmente está
buscando apoio da Administração, mas, não consegue. Vai representar o
Brasil e o parabeniza pala luta. O terceiro discursante, Vereador Roberto
Ferreira da Silva, dissertou sobre o Veto de um projeto de sua autoria, para
a redução da superpopulação de animais de rua, apreciado na Ordem do
Dia. Em aparte, o Vereador Stefano Sbardelotti de Andrade, que
acrescentou que a população está em cerca de cento e vinte mil animais, e
que o valor médio para castração seria em torne de trinta reais a cento e
vinte reais, dependendo do porte de cada animal, e precisa avaliar o custo e
o benefício, e que o único partido que consta a preocupação com os
animais, é o PHS. O Vereador Roberto Ferreira da Silva acrescentou que
uma cadela parindo dois filhotes, ao longo de dez anos geraria oitenta mil
animais. Em aparte, Vereador Ailton Rodrigues de Siqueira, parabenizou
discursante, anuncio seu voto para a derrubada do veto, e acrescentou que
esse serviço era oferecido na gestão passada, o que ajudou muita na
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redução desses animais. Vereador Roberto Ferreira da Silva também
parabenizou ao Vereador licenciado Carlos Augusto Lorenzoni, por seus
serviços como Secretário de Serviços. E agradeceu ao vereador Ericson
Teixeira Duarte, que aprendeu muito com o Vereador com seu jeito,
humilde, sereno e sério. Em aparte, vereador Ericson Teixeira Duarte
agradeceu disse que sai desta casa contente, com o senso de dever
cumprido, que fez muitas amizades e está muito satisfeito, e o mais
importante é a amizade. Voltando a fala, Vereador Roberto Ferreira da
Silva falou sobre pseudo-lideranças alegarem que o fim da parceria, que a
interrupção da parceria Escelsa e Banestes é culpa de Vereador. Que
Vereador tem responsabilidade sobre rompimento de contrato. E fala Pela
Ordem, o Vereador Stefano Sbardelotti de Andrade, parabenizou ao
Vereador Ericson Teixeira Duarte, por sua experiência e comportamento
exemplar. Também leu uma nota enviada pela Escelsa. O terceiro
pronunciante, Vereador Luiz Carlos Moreira, chamou atenção para a
situação da pedreira. Sempre que tiver nomes falará, também relembrou a
esta Casa aprovou projetos, se tem erros, foram no passado. Também falou
que a revolta de Vereador Aécio Darli de Jesus Leite é a revolta da
população, mas é fácil é recuperar o projeto e colher as assinaturas, e
poderá saber quais vereadores estão a favor da população, que o
parlamento deve agir reconhecendo e corrigindo o erro. Foram votadas
partes do PDM. Também pediu ao Presidente, Rodrigo Márcio Caldeira,
que tome medidas de transparência e sugeriu que devolvesse os carros que
estão disponíveis. 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. VETO
Nº16/2017: Comunicando sobre o Veto Total ao Autógrafo de Lei nº
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4.725/2017 (caracteriza a esterilização gratuita de cães e gatos como função
de saúde pública, institui sua prática como método oficial de controle
populacional e de zoonoses, proíbe o extermínio sistemático de animais
urbanos e dá outras providências), contido no Projeto de Lei nº 125/2017.
Foi à discussão, o Vereador Luiz Carlos Moreira, solicitou que
acompanhassem o Veto do Prefeito. Foi à votação. Veto mantido com
quinze votos favoráveis e quatro votos contrários e uma abstenção.
Justificativa de voto do senhor Vereador Stefano Sbardelotti de Andrade,
justificou precisa ser mais discutido para que o Chefe do Executivo inicie a
prestação desse serviço. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº21/2017: Cria a
Frente Parlamentar de Combate a Pedofilia e Violência Doméstica no
âmbito do Município da Serra. Não houve discussão. Foi à votação. Projeto
aprovado com dezenove votos favoráveis. PROJETO INDICATIVO
Nº04/2017: Altera a Lei nº 3.833 de dezembro de 2011 (Código Tributário
do Município da Serra, que cria a valorização residencial dos servidores).
Autoria de Jucélio Nascimento Porto. O autor solicitou a retirada do projeto
da pauta. Não havendo nada mais a tratar, encerrou-se esta Sessão, a
próxima será 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 e PrimeiroSecretário da Mesa Diretora, bem como por este Taquígrafo Parlamentar.
Palácio “Judith Leão Castello Ribeiro”. Sala das Sessões “Flodoaldo
Borges Miguel”. Em quarta-feira, dia quatro, mês de abri, ano dois mil e
dezoito.
RODRIGO MÁRCIO CALDEIRA
Presidente
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ROBERTO FERREIRA DA SILVA
Primeiro-Secretário

ELAINE GONÇALVES DE SOUZA
Taquígrafa Parlamentar

