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ATA DA DÉCIMA SÉTIMA 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 ONZE,
MÊS DE ABRIL, ANO DOIS MIL E DEZOITO, ÀS DEZESSEIS
HORAS (11/04/2018, 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 onze 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; Carlos Augusto
Lorenzoni, 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; Miguel Mates
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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.

Registra-se, também, que a Senhora Neidia Maura

Pimentel, a partir desta data, dia quatorze, mês de março, ano dois mil e
dezoito (14/03/2018), foi afastada das funções da Vereança, bem como da
Presidência da Câmara de Vereadores da Serra, consoante Decisão Judicial.
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, cantouse o Hino Nacional. Em seguida, o Primeiro-Secretário procedeu à leitura
bíblica do Livro de Hebreus, Capítulo onze, Versículo um. Em seguida, o
Presidente invocou a proteção de Deus e declarou aberta a presente Sessão.
Em seguida, a deliberação das Atas, não houve ata a ser deliberada.
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 Nº
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97/2018: Requer retorno ao cargo de Vereador. Autoria do senhor Vereador
Carlos Augusto Lorenzoni. REQUERIMENTO Nº 02/2018: Requer
informações.

De

autoria

do

Vereador

Nacib

Haddad

Neto.

REQUERIMENTO VOTO DE PESAR Nº 06/2018: Requer Voto de Pesar
pelo falecimento do senhor Maurílio Sodré de Assis. De autoria do senhor
Vereador Roberto Ferreira da Silva. REQUERIMENTO VOTO DE
PESAR Nº07/2018: Requer Voto de Pesar pelo falecimento do senhor
Eloísio Marcos Bermudes Rangel. De autoria da senhora Vereadora Cleusa
Paixão da Silva. REQUERIMENTO VOTO DE PESAR Nº 08/2018:
Requer Voto de Pesar pelo falecimento do senhor Eloísio Marcos
Bermudes Rangel. De autoria do senhor Vereador Roberto Ferreira da
Silva. REQUERIMENTO VOTO DE PESAR Nº 09/2018: Requer Voto de
Pesar pelo falecimento da senhora Dione Carlos Pereira. De autoria do
senhor Vereador Fábio Duarte de Almeida. OFÍCIO Nº 01/2018: Solicita
ao Poder Executivo as Indicações de 01 a 700/2018. 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 Wellington Batista Guizolfe, Fábio Duarte
de Almeida, Jucélio Nascimento Porto, Carlos Augusto Lorenzoni e Nacib
Haddad Neto, Luiz Carlos Moreira e Roberto Ferreira da Silva. O primeiro
discursante, Vereador Wellington Batista Guizolfe, cumprimentou a Mesa
Diretora e aos demais vereadores. Primeiramente, parabenizou aos atletas e
diretoria do Serra Futebol Clube, que voltou a ser Campeão Capixaba após
dez anos. Enalteceu a Sala de Comissões, e sugeriu uma reunião para
definir a finalidade da Sala de Comissões. Também falou sobre a retirada
dos radares pela ECO 101, que ele mais vereadores Quélcia Mara Fraga
Gonçalves, Jucélio Nascimento Porto, Adilson Maria da Silva, e Ailton
Rodrigues de Siqueira. Foi prometido que até o fim de dezembro seriam
instalados, o que não aconteceu, que várias vidas foram perdidas na descida
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de Nova Carapina. E que a Eco101 arrecada o dinheiro do pedágio e as
melhorias não são vistas. Também salientou que considera uma falta de
respeito com esta Casa de Leis. O Parlamentar também cobrou a
convocação das próximas turmas da Guarda Civil Municipal, porque é um
clamor da população. Em fala Pela Ordem, o senhor Vereador Ailton
Rodrigues de Siqueira, comunicou que uma reunião com a ECO 101 está
agendada para a próxima quinta-feira às nove horas da manhã. Em fala Pela
Ordem, o senhor Vereador Alexandre Araújo Marçal, parabenizou a equipe
Serra Futebol Clube, e salientou que ele e vereador Wellington Batista
Guizolfe acompanharam todos os jogos, não pode assistir ao último no
estádio, mas pelo celular. Também registrou que voltou do Congresso
REDE DE SUSTENTABILIDADE, em Brasília, feliz e que a jovem Laís
Garcia assumiu o mais alto posto, como porta-voz da presidenciável
Marina Silva. O Segundo pronunciante, Vereador Fábio Duarte de
Almeida, falou sobre a TERVAP Pitanga Mineração, que conseguiu uma
Licença pelo CONCIDADE, mas haviam condicionantes que a empresa
não cumpriu. O Edil encaminhou um Ofício solicitando informações à
empresa e o leu durante este discurso, o Vereador também ressaltou que
esse encaminhamento foi protocolizado em oito de março, mas até o
momento, não obteve nenhuma resposta, e que tomará as medidas cabíveis,
e solicitará ajuda do Promotor Público, até porque já tramita um pedido de
renovação de Licença. O Vereador também conclamou aos líderes
comunitários, para que não haja mais pedreiras em Pitanga. Também
afirmou que a empresa protela a construção de um campo há três anos e
meio. Em aparte, o Senhor Aécio Darli de Jesus Leite, disse que é
necessário notificar em conjunto ao Prefeito e a Secretaria de Meio
Ambiente, para a comunidade não ser prejudicada. Em aparte, o Vereador
Roberto Ferreira da Silva parabenizou ao discursante, que a Casa está
pronta para discutir, e sugeriu que a casa faça reuniões e internas e
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posteriormente uma Audiência Pública. O Vereador Fábio Duarte de
Almeida disse estar de acordo com o vereador Aécio Darli de Jesus Leite, e
sugeriu que formasse uma comissão. O discursante também falou sobre os
rejeitos da empresa VALE que foi punida pela justiça e foi obrigada a
remover os rejeitos da Praia de Camburi, e que em Vitória, a empresa
constrói parques, e para a Serra quer trazer os rejeitos. O terceiro
pronunciante, Vereador Jucélio Nascimento Porto, parabenizou ao vereador
Carlos Augusto Lorenzoni, por seu retorno, e que seja breve para que o
Vereador alcance seus objetivos. O parlamentar também se despediu do
Secretário de Segurança do Estado, André Garcia, que pegue o avião para
Pernambuco e fique por lá. E parabenizou o novo Secretário de Segurança
Coronel Nilton Rodrigues, e quer seja o mesmo homem que comandou o
Sexto Batalhão, com todos os seus feitos e não o político, também pediu
que o novo Secretário tivesse sabedoria, mas que não perca a essência de
quando passou pelo Sexto Batalhão, e desejou boa sorte. O Vereador
também parabenizou ao Coronel Ramalho, novo Comandante Geral da
Polícia Militar, uma boa gestão, e seja o mesmo Oficial que gritou por
justiça no Sepultamento do Soldado Feu, e que tem o seu apoio, desde que
seja aquele oficial. Que a função dos políticos é proteger os agentes de
segurança pública e que faltam poucos meses para mostrar serviço. O
Vereador pediu ao Secretário de Segurança que não retire o Rádio
Ocorrência de Jacaraípe, para a escolta do Hospital Jaime Santos Neves,
que a única viatura de Nova Almeida tem sido redirecionada para o
hospital, e a única viatura de Jacaraípe também. O parlamentar também
falou sobre o serviço de entregas dos Correios, por insegurança pública,
questionou sobre a falta de sistema de localização nos veículos dos
Correios. O Vereador também falou da dificuldade que o munícipe tem
sofrido para pagar a conta de luz. O Vereador dissertou sobre o aumento de
usuários de crack e por conseqüência o aumento dos arrombamentos. Que a
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Prefeitura junto com a Secretaria de Saúde, Guarda Municipal, Polícia
Militar e Polícia Civil devem fazer várias abordagens. Que essas pessoas
são encaminhadas ao DPJ, mas são liberadas. Também registrou a presença
de Ângelo Pancelli. Apresentou um vídeo, falando sobre a Lei 4.630,
“Alerta Pânico”, e pediu o apoio do Presidente e, dos vereadores para
cobrar das empresas a instalação do dispositivo. Também falou do Projeto
de Lei Socorro Assalto, e salientou a importância de pesquisar e buscar
conselho com profissionais experientes. Em fala Pela Ordem, o Vereador
Fábio Duarte de Almeida, afirmou que a Lei “Socorro Assalto”, foi
aprovada no ano passado e causou constrangimento a muitos, porém, as
pessoas deveriam estar felizes pela repercussão, e que o projeto foi de
iniciativa popular, que os usuários de transporte coletivo solicitaram essa
alteração na lei. O parlamentar também agradeceu ao apoio dos demais
vereadores, e também argumentou que não existem dados que comprovem
que um meliante entra em um coletivo para assaltar e fica outro assaltante o
aguardando adiante. O quarto pronunciante, vereador Carlos Augusto
Lorenzoni, que iniciou cumprimentando a Mesa Diretora, falou sobre seu
retorno, após uma licença de nove meses para assumir a Secretaria de
Serviços. E que foi um privilégio ser substituído pelo Vereador Ericson
Teixeira Duarte que proporcionou melhorias para o município. Relembrou
sua trajetória política e também falou sobre o trabalho que desempenhou na
Secretaria de Serviços, e o comparou com a realização de faxina em uma
residência, que precisa limpar todos os cômodos, ou aparentemente
continua inteiramente suja, no paralelo exemplificou que os bairros
precisam de podas, capina, remoção de entulhos, desobstrução de galerias,
consertar bueiros, retirar o lixo e muito mais. Que a Serra tem quinhentos e
trinta e um quilômetros quadrados, e que a população ultrapassa a meio
milhão de habitantes, e que o secretário passa a conhecer a cidade por
completo, e seus problemas. Que pode conquistar o respeito das

Página 7 de 10

comunidades participando de suas reuniões, e assim identificar suas
necessidades. Exemplificou que como um ano possui trezentos e sessenta e
cinco dias, e desconsiderando os fins de semana e feriados, sobram em
média uns cento e setenta dias, e alguns dias úteis ocorrem chuvas, o que
resulta na média de um dia de trabalho para cada bairro, mas, para finalizar
um bairro dura de três a quarto dias, e para solucionar essa conta precisa de
planejamento e mutirão. O Edil encerrou demonstrando felicidade ao
retornar a esta Casa de Leis, para dar continuidade ao trabalho que vinha
desempenhando em favor da população. Em fala Pela Ordem, o Presidente,
Rodrigo Márcio Caldeira, que não desmerece o vereador Ericson, que
contribuiu bastante, mas que o retorno de Guto somará muito com esta
Casa de Leis, e que os noves meses em que passou como Secretário foram
muito importantes, e o parabenizou pelo grande trabalho e que fez
diferença na cidade. O quinto pronunciante, Vereador Nacib Haddad Neto,
que iniciou relembrando que na semana passada falou sobre a quadra da
Escola Antônio Vieira de Rezende, em Central Carapina, e que dizem que
ele torce para o “quanto pior, melhor”, e que não é nada disso, porque os
alunos fizeram um movimento para reclamar da quadra. Também ressaltou
que não está política, e sim representando a população. Também falou
sobre o Secretário de Saúde retirar cem por cento dos medicamentos das
Unidades Básica de Saúde, e contou que uma moradora de Manguinhos
precisou se deslocar para a Unidade Regional para pegar antibiótico, pediu
para que o Secretário tivesse consciência, porque a Serra é uma cidade
grande. Também questionou sobre a informatização da saúde, porque não
informatizou e reduziu o número de médicos, que dificulta a entrega de
remédios, porque as pessoas precisam buscar nas Unidades Regionais.
Também questionou se todas as farmácias são descontroladas, e considerou
isso uma maldade. O parlamentar também salientou que dentro do
município existem várias pessoas qualificadas para o cargo. Exemplificou
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com o vereador Luiz Carlos Moreira, que é médico, foi Secretário de Saúde
e que seria um bom Secretário, assim como o senhor André Carloni.
Acrescentou que o secretário assumiu a pasta há praticamente um ano, e
não melhorou a saúde em nada, que é falta de sensibilidade do Secretário e
também do Prefeito, porque o Prefeito precisa nomear as pessoas que
cumpririam o que foi prometido em campanha. E que os compromissos não
estão sendo cumpridos, tanto na saúde quanto na educação, os Centros de
Educação Infantil e as Escolas estão sem segurança, sendo roubados, a
Guarda Municipal não entrou e era promessa dele, e fez a denúncia ao
Ministério Público e questionou os motivos do não cumprimento, se seria
estelionato eleitoral e que se a Câmara tivesse autonomia deveria dar
entrada a uma CPI, e que infelizmente não tem como elogiar ao Prefeito.
Os senhores vereadores Luiz Carlos Moreira e Roberto Ferreira da silva
declinaram de suas falas na Tribuna. 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. PROJETO INDICATIVO Nº 04/2017: Altera a
Lei nº 3.833 de dezembro de 2011 (Código Tributário do Município da
Serra), que cria a valorização residencial dos servidores. Autoria Jucélio
Nascimento Porto. Pedido retirado de pauta a pedido do autor. PROJETO
INDICATIVO Nº37/2017: Destina área de recreação para cães,
denominadas “Pet Parque”, em parques e praças municipais e dá outras
providências. Autoria do Senhor Vereador Nacib Haddad Neto. Projeto
retirado de Pauta a pedido do autor. PROJETO INDICATIVO Nº53/2017:
Dispõe sobre a Divulgação na Página Oficial da Prefeitura Municipal na
Internet, da relação de medicamentos existentes e disponíveis e não
disponíveis nas Farmácias Públicas da Prefeitura da Serra no âmbito da
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Secretaria Municipal de Saúde e dá outras providências. Autoria do senhor
Vereador Ailton Rodrigues de Siqueira. Foi a discussão. Não houve quem
quisesse discuti-lo. Foi a votação. Projeto aprovado por dezenove votos
favoráveis. PRTOJETO INDICATIVO Nº 55/2017: Implantar Centros
Municipais de Educação de Jovens e adultos (CMEJA) no Município da
Serra. Autoria do senhor Vereador Adriano Vasconcelos Rego. Não houve
discussão. Foi a votação. Projeto aprovado por dezoito votos favoráveis.
Justificativa de voto do senhor Vereador Nacib Haddad Neto:

Votou

favorável porque o tema é importante, mas a responsabilidade é exclusiva
do Estado, mas deveria passar para algum deputado estadual cobrar.
PROJETO INDICATIVO N 80/2017: dispõe sobre a adaptação dos
monumentos históricos para garantir a acessibilidade de Pessoas com
Necessidades Especiais no Município da Serra e dá outras providências.
Autoria do Senhor Vereador Wellington Batista Ghisolfe Não houve
discussão. Projeto aprovado por dezenove votos favoráveis. PROJETO
INDICATIVO Nº 88/2017: Dispõe sobre estabelecer a criação do
Programa de Atendimento Emergencial de Primeiro Socorros nos
Terminais Rodoviários localizados no Município da Serra. Autoria do
Senhor Vereador Stefano Andrade. Não houve discussão. Projeto aprovado
por dezessete votos favoráveis. PROJETO INDICATIVO Nº 93/2017:
Dispõe sobre a Concessão de Abono no mês de referência do nascimento
do servidor público do município da Serra. Autoria do Senhor Vereador
Stefano Andrade. Em discussão, o Vereador Stefano Andrade explicou que
o motivou na elaboração desse projeto, foi a votação de treze de janeiro do
ano passado, que retirou a folga do dia do aniversário do servidor, e a não
possibilidade do Abono no final do ano de dois mil e dezessete. Projeto
aprovado por dezoito votos favoráveis. Não havendo nada mais a tratar,
encerrou-se esta Sessão, a próxima será Solene ao Dia do Obstetra, dia
doze de abril às dezoito horas. Acordada a fidelidade desta lavratura,
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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 onze, mês de abril, ano dois mil e
dezoito.
RODRIGO MÁRCIO CALDEIRA
Presidente

ROBERTO FERREIRA DA SILVA
Primeiro-Secretário

ELAINE GONÇALVES DE SOUZA
Taquígrafa Parlamentar

