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ATA DA TRIGÉSIMA 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 QUARTA-FEIRA, DIA VINTE E
SETE, MÊS DE JUNHO, ANO DOIS MIL E DEZOITO, ÀS DEZ
HORAS E DEZ MINUTOS (27/06/2018, 10H10MIN).
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 vinte e sete dias, do mês de junho, 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; 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
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Porto, PSB; Luiz Carlos Moreira, PMDB; 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.
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, cantou-se o Hino da Serra.
Em seguida, o Primeiro-Secretário procedeu à leitura bíblica do Livro de
Primeiro Coríntios, Capítulo Treze, Versículo de quatro a sete. Em seguida,
o Presidente invocou a proteção de Deus e declarou aberta a presente
Sessão. Em seguida, a deliberação da Ata da Sessão Ordinária do dia vinte
e cinco de junho, dois mil e dezoito. Ata aprovada por vinte e um 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-
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Geral deste Órgão Legislativo que, durante o prazo Regimental, as
apreciam, emitem seus Pareceres, a fim de deliberá-las ao Plenário.
PROJETO DE LEI Nº 109/2018: Dispõe da inclusão dos nomes dos
autores (proponentes) dos Projetos de Leis na Sanção/Promulgação das
Leis, no Município da Serra. Autoria do Senhor Vereador Alexandre
Araújo Marçal. O vereador solicitou Regime de Urgência Simples para esse
projeto. REQUERIMENTO VOTO DE PESAR Nº 16/2018: Requer Voto
de Pesar para a família do Senhor Orestes Santos Silva, falecido em 25 de
junho de 2018. Autoria do Senhor vereador Fábio Duarte de Almeida
Duarte. OFÍCIO Nº 15/2018: Solicita que ao vislumbrarem alteração
orçamentária em sua unidade orçamentária, o determinado procedimento
seja remetido à Secretaria Estratégica para que possa ser cumprida a Lei Nº
4.320/64. Autoria da Secretaria de Planejamento Estratégico do Poder
Executivo Municipal. Em fala Pela Ordem, o Primeiro-Secretário convidou
a todos os parlamentares e a Galeria a participarem da comemoração dos
quarenta anos dos Desbravadores da Igreja Adventista, no dia vinte e oito
de junho, às dezoito horas. 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, Jucélio Nascimento Porto, Ailton Rodrigues de Siqueira. O primeiro
pronunciante,

Vereador

Aécio

Darli

de

Jesus

Leite,

solicitou

esclarecimento sobre os cem milhões de reais, que foi feita uma grande
festa em Brasília, e perguntou se a Senadora Rose de Freitas deu esse valor
para a Serra. E que gostaria de entender que revogou os cem milhões para
pedir os duzentos e trinta milhões de reais, e a comemoração de Brasília foi
sobre os cem milhões e pediu esclarecimentos, inclusive, se esses cem
milhões são do projeto aprovado na escola. Em aparte, o vereador Roberto
Ferreira da Silva, confirmou que há um projeto de autoria do Executivo
com o intuito de tomar cento e trinta milhões de reais em empréstimo junto
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ao Banco do Brasil e que existe um artigo que revoga o valor aprovado fora
deste Plenário e esta Casa decidiu torná-la nula. O discursante, Vereador
Aécio Darli de Jesus Leite contou que o Prefeito fez questão de anuncia-lo
como oposição, e reiterou que se opõe às coisas erradas. Também,
acrescentou que os vereadores precisam de clareza para aprovarem os
projetos, argumentou que emprestar a verba é fácil, mas precisa esclarecer
como pagar os empréstimos. Ressaltou que é responsabilidade da Prefeitura
trazer recursos para o município, e a responsabilidade dos vereadores é de
fiscalizar a aplicação do dinheiro. Relembrou também que o Deputados
Nunes conseguiu uma emenda para uma obra em Planalto Serrano, mas o
Prefeito não aceitou por ser aliado do orador, e que considerou isso
discriminação e perseguição política. O segundo orador, Vereador Jucélio
Nascimento Porto, iniciou agradecendo aos colegas pela homenagem ao
Dia do Soldado, assim como a Presidência e à equipe de Comunicação
desta casa, e a sua própria equipe. Em aparte, o Vereador Roberto Ferreira
da Silva, elogiou o evento, que considerou uma linda festa, e parabenizou
ao parlamentar e a sua equipe pela dedicação em justificar o seu mandato.
De volta a fala, o vereador Jucélio Nascimento Porto, mencionou a jovem
Perla, que com apenas treze anos, sonha em ser militar. O parlamentar
também citou um ranking em que a região de Jacaraípe está no topo como
o mais violento, o que considerou uma vergonha, e que a sua função é
cobrar, e que não pode ser omisso. Exemplificou que a Furtos e roubos de
veículos tem apenas dois agentes para o município inteiro, e não poderia
ser omisso com o governo, porque foi eleito para um povo de quinhentos
mil habitantes, que tem disponíveis apenas dois agentes para investigar os
furtos e roubos de veículos. E considerou que o Governador brinca com a
segurança pública, e cobrou do Prefeito Audifax e do Secretário para
agirem. Ressaltou também que a base da Guarda municipal é um altoforno, e não oferece papel higiênico, e que para prover segurança, precisa
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ter autoestima para trabalhar, e que não têm escala especial, que
complementaria a renda de mil e quinhentos reais que recebem. Explicou
que se esta casa lutasse pela escala especial, evitariam que os agentes
recorressem ao “bicos”, que são ilegais. Também falou sobre o combate
aos ferros velhos clandestinos, que aumentam os furtos e roubos de
veículos. E terminou contando sobre a fuga de dois presos do Fórum, e um
agente da SEJUS que estava de folga, passava pelo local e conseguiu
recapturar um dos fugitivos, e explicou que quando o policial precisa
entregar sua arma ao adentrar ao Fórum, o que causa insegurança para o
mesmo, e propôs ao Presidente Rodrigo Márcio Caldeira, que promova um
diálogo junto ai Juiz Farina sobre o assunto. O terceiro orador, Vereador
Ailton Rodrigues de Siqueira, explanou sobre a Liga de Futebol, que
recebeu uma Emenda Parlamentar do Deputado Sérgio Vidigal, de
trezentos mil reais, a Secretaria de Esportes fez uma análise técnica sobre
esse recurso, e algumas escolinhas ficaram de fora, mas a Liga tem
autonomia

na Federação Esportiva para promover campeonato, mas

algumas escolinhas estão sendo instruídas a questionarem nas redes
Sociais, mas a Liga tem toda a documentação jurídica. Ressaltou que esse
recurso criaria várias modalidades. Em aparte, o vereador Wellington
Batista Guizolfe, parabenizou o trabalho do Cícero, da Liga de Esporte
Amador da Serra, por resgatar o esporte no município. E acrescentou que
não importa de quem venham as emendas, que o importante seria
aproveitá-las. O orador comentou que o Senhor Martin Dias dos Santos, o
contatou pedindo o retorno das horas extras dos seguranças patrimoniais, e
que alguns profissionais adoeceram por falta do dinheiro. O Edil respondeu
que esse medida fazia parte do “pacote de maldades um”, e que ele mesmo
discursou contra e não votou nesse projeto, que sua função é defender o
trabalhador, mas não votou nesse projeto. O parlamentar também citou o
descrédito da população com os políticos e que a carga tributária está
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altíssima, que o Poder Legislativo é muito caro, e o Executivo mais caro
ainda, o que causa o descrédito da população. Acrescentou que o
Coordenador Juliomar Massariol, falou em uma entrevista sobre a
construção de um mergulhão para dar fluidez ao trânsito na rotatória do
Dório Silva, uma obra que custará cento e trinta milhões de reais e
considerou a obra como um “elefante branco”, explicou que é uma região
que o metro quadrado é mais caro, e falta remédio nas Unidades de Saúde.
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 DE LEI Nº 53/2018: Institui o
Programa Inclusão Down e dá outras providências. Autoria do senhor
Vereador Adriano Vasconcelos Rego. Foi à votação. Projeto aprovado por
quinze votos favoráveis. PROJETO DE LEI Nº 55/2018: Institui o Dia
Municipal do Atleta. Autoria do Senhor Vereador Nacib Haddad Neto. Foi
à votação. Projeto aprovado por quatorze votos favoráveis. PROJETO
INDICATIVO Nº 19/2018: Dispõe sobre a implantação do Programa
Médicos nos Centros Municipais de Educação Infantis dos Município da
serra e dá outras providências. Autoria do Senhor Vereador José Geraldo
da Vitória. O vereador Ailton Rodrigues de Siqueira solicitou a retirada do
projeto, devido a ausência do autor no Plenário. Não havendo nada mais a
tratar, encerrou-se esta Sessão, a próxima será Solene, dia vinte e oito de
junho às dezoito 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 esta Taquígrafa Parlamentar.
Palácio “Judith Leão Castello Ribeiro”. Sala das Sessões “Flodoaldo
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Borges Miguel”. Em quarta-feira, dia vinte e sete, mês de junho, ano dois
mil e dezoito.
RODRIGO MÁRCIO CALDEIRA
Presidente

ROBERTO FERREIRA DA SILVA
Primeiro-Secretário

ELAINE GONÇALVES DE SOUZA
Taquígrafa Parlamentar

