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ATA DA DÉCIMA OITAVA 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

DEZESSEIS, MÊS DE ABRIL, ANO DOIS MIL E DEZOITO, ÀS
DEZESSEIS HORAS (16/04/2018, 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 dezesseis 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 Rodrigo Márcio Caldeira, Presidente, 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;
Carlos Augusto Lorenzoni, REDE; Cleusa Paixão da Silva, PMN; Fábio
Duarte de Almeida, PDT; Fábio de Souza Rosa, PSD; Gilmar Dadalto,
PSDB; José Geraldo Carreiro, PSB; José Geraldo da Vitória, PDT; Jucélio
Nascimento Porto, PSB; Luiz Carlos Moreira, PMDB; Miguel Mates

Página 2 de 7

Santos, PTC; Nacib Haddad Neto, PDT; Quélcia Mara fraga Gonçalves,
PSC; Roberto Ferreira da Silva, PHS; Rodrigo Márcio Caldeira, REDE;
Stéfano Sbardelotti de Andrade, PHS; Wellington Batista Guizolfe, DEM.
No entanto, ausentou-se o Nobre Vereador Robson Miranda, PV,
conforme atestado médico apresentado. 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, cantou-se o Hino Nacional. Em seguida, o
Primeiro-Secretário procedeu à leitura bíblica em Romanos, Capítulo oito,
Versículo vinte e oito. Em seguida, o Presidente invocou a proteção de
Deus e declarou aberta a presente Sessão. Em seguida, passou-se a palavra
ao Primeiro-Secretário, a fim de deliberar Ata da Sessão Ordinária do dia
vinte e três de março de dois mil e dezoito. Não houve sua discussão. Foi à
votação.

Ata

aprovada

por

doze

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
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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 deliberálas ao Plenário. PROCESSO Nº 1003/2018: requer posse do cargo de
vereador da Câmara da Serra. Requerente: Fábio Souza Rosa. Em seguida,
o Primeiro-Secretário leu o Edital de Convocação Nº 1/2018, em que expõe
deliberações acerca da convocação do Vereador Suplente, Sr. Fábio Souza
Rosa, para ocupar vaga no exercício da Vereança, de acordo com Decisão
Tutela Cautelar Antecedente Nº 0034121-65.2017.8.08.000. Em seguida, o
Primeiro-Secretário leu o Termo de Posse e Compromisso, assinado pelo
Edil em questão, o qual está registrado no Livro de Frequências, sob guarda
deste setor. Então, leu em seguida o PROCESSO Nº 1043/2018, em que se
apresenta

a

Decisão

Tutela

Cautelar

Antecedente

supracitada.

REQUERIMENTO VOTO DE CONGRATULAÇÃO N° 14/2018: requer
Voto de Congratulação ao Policial Militar Capitão Carlos Alberto da Silva
Bragança. De autoria do Vereador Cabo Porto. REQUERIMENTO VOTO
DE PESAR N° 11/2018: requer Voto de Pesar pelo falecimento do Senhor
Antônio Lelé. GRANDE EXPEDIENTE/ORADORES INSCRITOS.
Consoante o Artigo Nº 151, do 3º Parágrafo do RI. Inscreveram-se para uso
da Tribuna os Senhores Vereadores: Cabo Porto, Pastor Ailton, Aécio
Leite, Nacib Haddad Neto, Geraldinho Feu Rosa, Adriano Galinhão, Fabão
da Habitação, Luiz Carlos Moreira e Guto Lorenzoni. No PRIMEIRO
PRONUNCIAMENTO, o Vereador Cabo Porto saudou todos os presentes.
Depois falou sobre sessão ocorrida na Assembleia Legislativa do Espírito
Santo, sob comando do Deputado Gilsinho Lopes, com presença dos
Deputados Josias da Vitória e Sérgio Majeski, a fim de reivindicar anistia
aos policiais militares que participaram de movimento de apoio à categoria.
Disse que os nossos heróis não suportam mais (mostrou camisa com esses
dizeres). Também destacou PL Nº 01/2018, acerca da implementação da
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escola militar no município. Pediu apoio dos demais edis, a fim de cobrar
do Poder Executivo Municipal sua implementação. Em seguida mostrou
vídeo sobre experiência bem-sucedida da instauração da escola militar no
nordeste do Brasil e pediu apoio dos nobres edis para desenvolver tal
projeto na Serra. Em seguida, deu boas vindas ao Vereador Fabão da
Habitação, parabenizou a Guarda Civil Municipal por haver trabalhado
com dedicação e disse ter conversado com o Procurador-Geral da Serra a
fim de agilizar nomeação da segunda turma aprovada em concurso público.
Defendeu 10% das habitações serem voltadas a policiais como medida de
segurança pública. No SEGUNDO PRONUNCIAMENTO, o Vereador
Pastor Ailton demonstrou insatisfação da população com a saúde pública.
Destacou falta de ambulância e agonia por que passou uma criança ao
quebrar o fêmur, além de frisar a demora para se obter atendimento. Há
falta de pediatras e UPA lotado. Preocupou-se com uma possível
terceirização da saúde. Em seguida disse que o prefeito prometeu valorizar
funcionalismo e o próprio servidor, mas não o fez, bem como não governou
para os mais pores. Também parabenizou a decisão do Desembargador
Robson Albanez e disse que o prefeito foi infeliz ao dizer que o judiciário
está politizado, mas não é verdade. Disse que a mídia só fala mal desta
Câmara e que o Dr. Robson pediu atenção voltada ao munícipe. No
TERCEIRO PRONUNCIAMENTO, o Vereador Aécio Leite disse que é
preciso cuidar melhor da área da saúde da Serra, já que médicos às vezes
não comparecem. Também falou que é sendo criticado pela Fames por
causa da audiência pública sobre Cesan. Pediu, então, união para lutarem a
favor da população. Deseja que Cesan devolva o dinheiro à população, haja
vista que a companhia cobra taxa mínima de água e esgoto, apesar de a
justiça indicar o pagamento apenas do que se consome. Irá provar que PPP
(Parceria Público-Privada) atua injustamente e a parceria não logrou êxito,
a fim de discutir seus pontos frágeis na justiça. Em APARTE, o Vereador
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Wellington Alemão disse que a audiência deveria ser feita dentro da CMS
com participação de todos, pois a Fames e a AMO querem ter mais
autoridade do que a Câmara. No QUARTO PRONUNCIAMENTO, o
Vereador Nacib Haddad Neto reiterou as críticas proferidas pelo Vereador
Pastor Ailton em relação à saúde pública. Há apenas uma ambulância
noturna para atender a dois UPA e à maternidade, sendo o veículo
inadequado ao transporte dos enfermos. Por isso, é imperioso melhorar
condições da saúde pública. Também os servidores estão inseguros diante
da possibilidade de terceirizar a saúde pública. Também destacou a
ausência de médicos e demora para chegada da ambulância em acidente
ocorrido no Parque Yahoo. Reclamou que a taxa de iluminação pública é a
maior do Brasil e que irá provar isso no Ministério Público do Consumidor.
Criticou a demora da construção da UPA de Castelândia, atualmente
depredada e abandonada. Em seguida, os Vereadores Geraldinho Feu Rosa
e

Adriano

Galinhão

declinaram

de

suas

falas.

No

QUINTO

PRONUNCIAMENTO, o Vereador Fabão da Habitação fez uma fala de
agradecimento. Disse que, enquanto estiver na Câmara, irá honrar o
cidadão serrano que votou nele. Disse que a Serra precisa de união dos
Nobres Edis, pois a política está com “fratura exposta” e a cidade sendo
exposta à chacota. Agradeceu à sua família e à esposa. Ao final, citou
trecho bíblico em Eclesiastes, Capítulo três, versículo primeiro. No SEXTO
PRONUNCIAMENTO, o Vereador Luiz Carlos Moreira disse que a
substituição exercida pelo Vereador Fabão da habitação foi muito boa.
Falou que a tribuna foi feita para embates e que o Edil é pessoa digna e
honesta. Falou, em seguida, da PPP com a Cesan, em que a maioria dos
vereadores assinaram por sua revogação. Falou que só abrem buraco na rua
e jogam asfalto. Eis uma prática desonesta. Destacou que não concorda
com questão da taxa da iluminação pública. Falou que servidor público
deve ser tratado com carinho e respeito. Falou que o Secretário de Saúde
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não sabe tratar os servidores, vide a questão dos agentes de combate à
dengue, em que os demitir não foi a solução. No SÉTIMO
PRONUNCIAMENTO, o Vereador Guto Lorenzoni falou acerca da
necessidade de usar serviços no município. Disse que há cidadãos nãoserranos que utilizam serviços da Serra. Nos fins de semana, isso aumenta.
Falou que o atendimento tem ganhado velocidade com a implantação da
informatização da saúde. Falou também que a regularização fundiária tem
sido um sucesso e que irá entregar escrituras em Jardim Carapina, sendo
mais de 4000 famílias beneficiadas. Parabenizou a Secretaria de Habitação
e a Prefeitura. ORDEM DO DIA/MATÉRIAS À DELIBERAÇÃO,
Artigos: 152; 161; 162 do RI. Matérias liberadas ao Plenário conforme
Proposições. Antes, porém, feita a chamada, responderam a ela todos os
Senhores Vereadores que assinaram o Livro próprio de Registro das
Frequências, Biênio 2017/2018, Nº 01 e permaneceram presentes.
PROJETO INDICATIVO N° 70/2017: dispõe sobre estabelecer a criação
do Programa de Saúde - Controle de Medicamentos do Município MEDCONTROLE. De autoria do Vereador Stefano Andrade. Não houve
discussão. O Projeto foi aprovado por dezessete votos favoráveis a despeito
de uma abstenção. PROJETO INDICATIVO Nº 78/2017: institui a
construção de capela mortuária nos bairros do município de Serra e dá
outras providências. De autoria dos Vereadores Pastor Ailton e Quélcia
Gonçalves. Não houve discussão. Projeto aprovado por dezenove votos
favoráveis. PROJETO INDICATIVO Nº 83/2017: dispõe sobre a reforma
da quadra de esportes da Prefeitura Municipal da Serra situada na Rua
Copacabana no Bairro Jardim Guanabara no Bairro Jardim Guanabara e dá
outras providencias. De autoria do Vereador Wellington Alemão. Não
houve discussão. Foi à votação. Projeto aprovado por quatorze votos
favoráveis. Não havendo nada mais a tratar, encerrou-se esta Sessão, a
próxima será regimental na quarta-feira, dia dezoito, mês de abril e ano em
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curso, às dezesseis horas. 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 segunda-feira, dia dezesseis, mês de abril, ano dois
mil e dezoito.
RODRIGO MÁRCIO CALDEIRA
Presidente

ROBERTO FERREIRA DA SILVA
Primeiro-Secretário

HÉLVIO PIRES TOLENTINO
Taquígrafo Parlamentar

