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ATA DA DÉCIMA NONA 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 DEZOITO,
MÊS DE ABRIL, ANO DOIS MIL E DEZOITO, ÀS DEZESSEIS
HORAS (18/04/2018, 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 dezoito 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; Fábio de
Souza Rosa, PSD; 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. Com ausência dos senhores vereadores: Carlos Augusto
Lorenzoni e Cleusa Paixão da Silva. Registra-se, também, que a Senhora
Neidia Maura Pimentel, a partir da 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 da Serra. Em seguida, o Primeiro-Secretário procedeu à leitura
bíblica do Livro de Mateus, Capítulo vinte e um, Versículo vinte e dois.
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 ProcuradoriaGeral deste Órgão Legislativo que, durante o prazo Regimental, as
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apreciam, emitem seus Pareceres, a fim de deliberá-las ao Plenário.
PROJETO DE LEI Nº 57/2018: Dispõe sobre a obrigatoriedade dos
Hipermercados e Supermercados estabelecidos no âmbito do município da
Serra, de colocar um empacotador em cada caixa à disposição do
consumidor e dá outras providências. Autoria do senhor Vereador Roberto
Ferreira da Silva. OFÍCIO Nº 03/2018: Indicações 701 a 730, Solicitação
ao Poder Executivo. Autoria de diversos vereadores. REQUERIMENTO
Nº 14/2018: Requer Voto de Congratulação ao Policial Militar, Capitão
Carlo Alberto da Silva Bragança, pelos anos dedicados a Polícia Militar.
Autoria do Senhor Vereador Jucélio Nascimento Porto. GRANDE
EXPEDIENTE/ORADORES INSCRITOS. Consoante o Artigo Nº 151,
do 3º Parágrafo do RI, inscreveram-se para utilizar a Tribuna os
Vereadores: Roberto Ferreira da Silva e Luiz Carlos Moreira. O primeiro
pronunciante, Vereador Roberto Ferreira da silva, iniciou cumprimentando
aos vereadores, e explanou sobre o PL 57, lido no Pequeno Expediente
desta Sessão, explicou que o projeto pode parecer simples, mas é de grande
alcance social, pela possibilidade de empregabilidade e que muitas vezes
não se encontra embaladores, o que a categoria de caixas reclama bastante,
e muitas vezes o próprio consumidor precisa empacotar suas compras, o
que causa tumulto, porque o cliente não tem habilidade. Também justificou
que essa lei serve para organizar sem prejudicar ao empresariado, é apenas
uma forma de regulamentar que acima de três caixas deve-se ter
empacotador. Conclamou aos vereadores a estudarem o projeto, para
chegar a um acerto justo com os supermercados, e se concordarem votarem
pela aprovação do projeto. O Edil também parabenizou ao Vereador Carlo
Augusto Lorenzoni, pelo grande trabalho prestado como Secretário de
Serviços, mesmo com estrutura limitada.

Também saudou ao novo

Secretário, Igor Elson Bromonschenkel de Almeida, que neste mandato tem
demonstrado grande amor pela cidade e respeita as lideranças desta cidade
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acima de tudo, que acredita que o vereador acertou nessa nomeação, assim
como com o Samuel Dias para a Secretaria de Agricultura, que confia que
Samuel Dias contribuirá muito como secretário. Em aparte, o vereador
Wellington Batista Ghisolfe, parabenizou ao parlamentar por suas belas
palavras, que com o trabalho do Secretário Carlos Augusto Lorenzoni,
mesmo com uma semana bastante chuvosa, a Serra não ficou “em baixo
d’água” como Vitória, Cariacica e Vila Velha. E também parabenizar ao
Salvador e ao Moisés, da Secretaria de Serviços que vem fazendo um bom
trabalho com a drenagem, assim como toda a equipe. Do mesmo modo,
parabenizou ao Secretário Claudio Melo, que está deixando a Secretaria de
Finanças, que fez um ótimo trabalho e deixa a Secretaria com mais de
quarenta milhões em caixa. Em aparte a vereadora Quélcia Mara Fraga
Gonçalves, que concordou que o Prefeito acertou ao enviar o vereador
Carlos Augusto Lorenzoni para a Secretaria de Serviços, e que o Secretário
Igor também fará um bom trabalho porque a equipe é boa, e secretário não
faz nada sozinho, s não tiver uma equipe “nota dez” como o Salvador,
Moisés, Jorge, Toninho, desde o servente até o secretário. E dizer que a ida
de Samuel Dias para a Agricultura vai dar certo, mas é necessário que a
Prefeitura invista naquela Secretaria, porque passou por ela e sabe das
dificuldades, mas tem certeza que o Prefeito Audifax Barcelos fará esse
papel. O produtor rural pede socorro, precisa de maquinário. O Vereador
Roberto Ferreira da Silva acrescentou que o Secretário Gustavo solicitou
um contrato temporário para arrendamento de maquinário. E concordou
que sem a equipe, certamente o Secretário Carlos Augusto Lorenzoni não
faria nada, se não fosse uma equipe brilhante. E como terceiro tema, o
parlamentar sobre o Partido Humanista da Solidariedade, no qual tanto o
Edil quanto o Vereador Stefano Andrade integram o citado partido, que o
partido discutirá sobre nomes para as eleições estaduais e federais. O
segundo

pronunciante,

Vereador

Luiz

Carlos

Moreira,

iniciou
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cumprimentando a Mesa Diretora e aos demais parlamentares. E relatou
que todos os vereadores foram chamados ao Ministério Público. Que o
senhor Carlos Augusto Lorenzoni assinou a um TAC, no Ministério
Público, sem discutir com a casa, e os vereadores do mandato anterior se
lembram. Posteriormente, o TAC caiu por meio de um Projeto de
Resolução aprovado pela casa, o que tornou o TAC sem efeito, porque os
poderes são independentes. O Ministério público entrou na Justiça contra o
Projeto de Resolução, e a Justiça decidiu favorável a Câmara Municipal da
Serra. O Projeto de Resolução prevalece até a presente data, e cada
vereador juntamente com seu assessor, está sendo convidado a assinar ao
TAC individualmente, o que não é contra desde que seja debatido com a
casa. O Ministério Público agendou uma reunião com o promotor, para o
parlamentar assinar ao TAC individualmente, mas não seria ético, sem
discutir com a casa antes. O Edil também solicitou ao Presidente que
convoque uma reunião com os parlamentares imediatamente, independente
de todas as diferenças para tratar da casa. Em fala Pela Ordem, o Senhor
Primeiro-Secretário, Roberto Ferreira da Silva, parabenizou ao Vereador
Luiz Carlos Moreira, e que é importante definir o que a casa pode ou não
fazer, e que se fosse possível conversarem sobre o assunto após esta
Sessão, e pensarem no parlamento, para deixar claro qual é o papel desta
casa, e qual é o papel das assessorias, para prestarem serviço aos
munícipes. Também em fala Pela Ordem, o vereador Ailton Rodrigues de
Siqueira, parabenizou ao Vereador Luiz Carlos Moreira, que com toda sua
experiência trouxe esse assunto tão pertinente, e que a data que foi
informado pelo Ministério Público vence dia vinte e dois, e não tomou
nenhuma decisão até o momento, esperando que seja tomada em conjunto,
mas o dia está próximo, haja vista, que todos os gabinetes são iguais e
prestam o mesmo serviço. Em fala Pela Ordem, o Senhor Vereador Luiz
Carlos Moreira, agradeceu as palavras do vereador Ailton Rodrigues de
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Siqueira, e que o sentido é pôr a responsabilidade nas costas de cada
vereador, especialmente, a Mesa Diretora. E que se possível, ao término da
Sessão se sentarem na sala da Presidência, e que faça essa primeira
discussão, porque o tempo é curto. Em fala Pela Ordem, o Vereador Jucélio
Nascimento Porto explicou que não poderia participar da reunião, porque
tem um compromisso marcado, a prestação de contas do Deputado
Estadual. 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 60/2017: Dispõe sobre a divulgação das listagens dos
pacientes que aguardam por consultas com especialistas, exames e cirurgias
na Rede Pública do Município da Serra e dá outras providências. De autoria
do Senhor Vereador Ailton Rodrigues de Siqueira. Não houve discussão.
Foi à votação. Projeto aprovado por quatorze votos favoráveis. PROJETO
INDICATIVO Nº 62/2017: Dispõe sobre a instituição e criação de Unidade
Itinerante para atendimento veterinário e dá outras providências. De autoria
do Senhor Vereador Nacib Haddad Neto. Não houve discussão. Foi à
votação. Projeto aprovado por quinze votos favoráveis. PROJETO
INDICATIVO Nº 92/2017: Dispõe sobre a implantação do “Núcleo de
Convivência para Prevenção e Combate à Depressão Infanto-Juvenil”, nas
Unidades de Saúde do Município da Serra. De autoria do Senhor Vereador
Wellington Batista Ghisolfe. Não houve discussão. Foi à votação. Projeto
aprovado por dezessete votos favoráveis. Ao terminar a Ordem do Dia, o
Presidente, Rodrigo Márcio Caldeira convidou aos vereadores para uma
reunião. Não havendo nada mais a tratar, encerrou-se esta Sessão, a
próxima será Audiência Pública, dia dezenove de abril, às quinze horas.
Acordada a fidelidade desta lavratura, procedida pelo Núcleo da
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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 Primeiro-Secretário da Mesa
Diretora, bem como por este Taquígrafo Parlamentar. Palácio “Judith Leão
Castello Ribeiro”. Sala das Sessões “Flodoaldo Borges Miguel”. Em
quarta-feira, dia dezoito, mês de abril, ano dois mil e dezoito.
RODRIGO MÁRCIO CALDEIRA
Presidente

ROBERTO FERREIRA DA SILVA
Primeiro-Secretário

ELAINE GONÇALVES DE SOUZA
Taquígrafa Parlamentar

