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ATA DA QUINQUAGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA, SEGUNDO
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 VINTE E
SETE, MÊS DE AGOSTO, ANO DOIS MIL E DEZOITO, ÀS
DEZESSEIS HORAS (27/08/2018, 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 vinte e sete dias, do mês de agosto, 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 Segundo 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
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Santos, PTC; Nacib Haddad Neto, PDT; Quélcia Mara fraga Gonçalves,
PSC; Roberto Ferreira da Silva, PHS; Robson Miranda, PV; 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 da Serra. Em seguida, o
Primeiro-Secretário procedeu à leitura bíblica em Salmos, Capítulo
sessenta e três, Versículos seis e sete. Em seguida, o Presidente invocou a
proteção de Deus e declarou aberta a presente Sessão. Logo, franqueou a
palavra ao Primeiro-Secretário, a fim de deliberar Ata da Sessão Ordinária
do dia 20 de agosto do presente ano. Não houve discussão, foi à votação.
Ata

aprovada

por

quinze

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 deliberálas ao Plenário. PROJETO DE LEI N° 149/2018: denomina EMEF
Professora Ângela Barcelos, do Bairro Serra Centro. De autoria do
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Vereador Alexandre Xambinho. PROJETO INDICATIVO Nº 33/2018:
determina a reserva de 10% dos imóveis e moradias populares à venda em
conjuntos habitacionais e loteamentos, incluindo os convênios do
município de programas de habitação com o Governo Federal e Estadual no
Município de Serra-ES para Policiais Militares, Policiais Civis, Bombeiros
Militares, Guardas Civis Municipais, Agentes da Secretaria do Estado de
Justiça, Agentes de Trânsito e dá outras providências. De autoria do
Vereador Cabo Porto. PROJETO INDICATIVO Nº 37/2018: dispõe sobre
a construção de mesas, de bancos, de playground infantil e de Academia
Popular nas Praças João Miguel, Barbosa Leão e Doutor Pedro Feu Rosa,
todas localizadas no Bairro Centro da Serra. De autoria da Vereadora
Quélcia Gonçalves. REQUERIMENTO Nº 15/2018: solicita ao Executivo
a execução da Emenda Parlamentar que garante o valor de R$ 100.000,00
(cem mil reais) para a reforma da Praça e construção do Campo de Bocha
da Praça dos Pescadores de Nova Almeida. De autoria do Vereador
Roberto Catirica. REQUERIMENTO Nº 16/2018: solicita ao Executivo a
execução da Emenda Parlamentar que garante o valor de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais) para a drenagem e pavimentação (recapeamento) das
ruas Professora Maria Pereira Pimentel, Guilherme Beckers e do Limão do
Bairro São João - Nova Almeida. De autoria do Vereador Roberto Catirica.
GRANDE EXPEDIENTE/ORADORES INSCRITOS. Consoante o
Artigo Nº 151, do 3º Parágrafo do RI. Inscreveram-se para uso da Tribuna
os seguintes vereadores: Cabo Porto, Geraldinho Feu Rosa, Gilmar
Raposão, Aécio Leite, Pastor Ailton, Nacib Haddad, Roberto Catirica e
Adriano Galinhão. No PRIMEIRO PRINUNCIAMENTO, o Vereador
Cabo Porto saudou todos e em seguida defendeu importância da
implantação de Escola Militar no município. Disse ter apreço pelo
militarismo e pediu aos ouvintes que pesquisem sobre o tema. Destacou
que seu candidato a presidência do país, se eleito, prometeu construir uma
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escola militar no Espírito Santo. Logo, o pronunciante desejou que essa
unidade venha para o Município da Serra, onde há muita violência nos
bairros, como Bairro das Laranjeiras, Jardim Carapina, Parque das
Gaivotas, Central Carapina, Jardim Tropical, José de Anchieta etc. Esses
seriam locais ideias para tal escola. Em seguida, disse que, pela primeira
vez, esta Câmara fez um Projeto Indicativo à escola militar. Não se trata de
retirar educadores da escola, mas de fortalecer o ensinamento da hierarquia
e da civilidade. Pediu apoio da Câmara e do Executivo a essa matéria.
Destacou que os alunos dessas instituições obtêm melhores notas e passam
em concursos públicos. Já há intenção da Prefeita de Montanha em contruir
uma escola militar. Também já estão presentes em vários estados do país.
Em seguida, disse que há programas de TV entre 17h. e 18h. em grandes
emissoras ensinando meninas a beijar meninas e meninos a beijar meninos.
Disse respeitar a sexualidade de cada um, mas pediu que respeitem os lares.
Destacou que respeitará a escolha do próprio filho e amá-lo muito, mas
pediu para não implantarem outros valores dentro das casas. Destacou ser
contra trabalho que executa hino nacional em ritmo de funk. Reafirmou
necessidade de escola militar para haver ética, respeito e moral no
município. No SEGUNDO PRONUNCIAMENTO, o Vereador Geraldinho
Feu Rosa cumprimentou e agradeceu a todos e disse que veio falar mais
uma vez acerca da saúde pública, da segurança e do empréstimo de cem
milhões para este município. Falou que muitos vereadores desta casa
saíram com Projeto de Lei para aprová-lo fora da CMS, mas não
conseguiram, embora esta própria Câmara já tenha aprovado o empréstimo
de cento e trinta milhões. Frisou que a quantia daria para realizar muitas
melhorias, mas infelizmente o valor é destinado ao próximo prefeito eleito,
que poderá ser qualquer um dos edis, como o Presidente Rodrigo Caldeira.
Em seguida, questionou se o prefeito de fato gastaria esse valor para
melhorar a cidade e deixá-la para o próximo prefeito. Em seguida, disse
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que a saúde está em meio ao caos, que as UPAs têm bancos com
estofamento rasgado. Em seguida, disse que vários dos edis presentes,
candidatos nestas eleições, estão suficientemente preparados para
representar a população, logo, desejou-lhes boa sorte no pleito. No
TERCEIRO

PRONUNCIAMENTO,

o

Vereador

Gilmar

Raposão

cumprimentou todos e disse apoiar todos os edis da casa, embora não apoie
a polarização entre Audifax e Vidigal que, para o pronunciante, devem
seguir para o governo estadual ou para o senado e não ficarem se
alternando no Executivo Municipal. Citou que votação maciça ulterior para
deputado em Audifax elegeu um outro candidato de Cachoeiro de
Itapemirim. Frisou que uma cidade como a Serra, com mais de meio
milhão de habitantes, consegue eleger no mínimo quatro deputados
estaduais. Nesse sentido, espera que haja novo nome de coragem para
assumir prefeitura nos próximos mandatos. Defendeu que se deve eleger
candidato para representar o interesse coletivo. Em APARTE, o Vereador
Stéfano de Andrade disse que o Vereador Gilmar Raposão levantou tema
importante da sucessão. Falou que Roberto Carlos pode vencer e ser novo
prefeito da Serra. Defendeu que em 2020 deseja o novo. No QUARTO
PRONUNCIAMENTO, o Vereador Aécio Leite cumprimentou todos os
presentes, especialmente os representantes da área da saúde municipal.
Disse ser assunto do dia a abertura de CPI, mas falou das multas entre 2015
e 2018 canceladas, esperando saber qual o seu total. Por isso, deseja
instaurar CPI a fim de apurar tais fatos. Para tal, já assinou e espera a
assinatura de outros vereadores. Em APARTE, o Vereador Roberto
Catirica disse já ser essa CPI de quatorze vereadores, já que há muitas
coisas escondidas entre Serra Ambiental e Prefeitura. Em seguida, falou o
pronunciante que os vereadores estão no caminho certo. Logo após,
mostrou vídeo em que aparecem prisões de ex-secretários e empresários na
Cidade de Santa Izabel, por desvio de recursos da saúde de cerca de quatro
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milhões de reais. O vídeo também mostrou que em Biritiba Mirim o
prefeito entregou maços de dinheiro a vereadores. Por essa questão,
segundo o edil, deve-se ser contrário à terceirização. O IPEA diz em
estudos que tal prática traz prejuízos ao município. Então, disse querer ver
contratos de ambulâncias e de remédios para analisar tais questões. Falou
que o secretário pediu exoneração, mas que os contratos permaneceram os
mesmos. Segundo Aécio, o MPES já instaurou três inquéritos para
apuração, no entanto sua ação é lenta. Portanto, a CPI precisa acabar com
essas incertezas de superfaturamento. Por isso, o edil está certo de que esta
Câmara

assinará

e

instaurará

essa

CPI.

No

QUINTO

PRONUNCIAMENTO, o Vereador Pastor Ailton saudou todos os
presentes e destacou que a Casa está vazia, porque os candidatos não
querem entrar em embates, embora defenda que esses devem dar a “cara a
tapa”, pois o Brasil está sendo “passado a limpo”. Disse que a população
sabe quem está a favor do povo. Em seguida, defendeu importância de
questões levantadas pelos Vereadores Geraldinho Feu Rosa e Aécio Leite
em seus discursos. Falou que o pessoal da saúde pede socorro e que a Serra
não pode acabar nas mãos de bandidos, como ocorre no Rio de Janeiro.
Então, deve-se investigar a área da saúde. Explicou que no Portal da saúde
há sete milhões de reais, advindos do Fundo Nacional, gastos nessa área,
mas no Portal da Transparência há apenas um milhão e meio de reais. Na
sequência destacou sofrimento de pessoas que esperam de seis meses a um
ano por uma consulta ou medicamentos. Anunciou que até o momento
apenas quatro vereadores assinaram CPI e que essa é para investigar e não
para condenar. Asseverou que querem sucatear e vender a saúde da Serra e
que especuladores querem a terceirização pois é porta de desvio de dinheiro
público. Destarte, afirmou que funcionários de carreira irão perder
estabilidade e o índice de mortalidade irá aumentar, pois, por exemplo, há
pessoas morrendo sem remédios e crianças nascendo na Maternidade de
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Carapina sem condições adequadas. Em seguida, destacou presença no
Plenário do Coronel Miranda, Secretário de Segurança Pública, e pediu
apoio para findar os constantes assaltos a lojas e espancamentos à mulher.
Por último, disse que existem bons políticos na Serra, porém muitos
apoiam políticos de Vitória e de Vila Velha, por isso, precisamos pensar na
Serra

e

em

quem

quer

o

bem

da

cidade.

No

SEXTO

PRONUNCIAMENTO, o Vereador Nacib Haddad saudou todos os
presentes e disse que já há cinco anos trata dos descasos com a saúde,
sendo que isso não é de agora. Afirmou ser a favor de terceirização, mas
não das atividades-fim. Apenas para funções de conservação, limpeza e
equipamentos. Reafirmou ser contra entregar a gestão da saúde e da
educação a terceiros. Disse ter assinado petição de CPI, além de registrar
denúncias ao MPES, pois o papel do edil é apurar. Outro assunto discutido
foi acerca da área rural. Afirmou que as estradas estão intransitáveis e que o
município deve mandar alguém fazer visita a esses locais. Também
destacou que atualmente há apenas uma ambulância para atender a todas as
UPAs da Serra, deixando pessoas à espera de atendimento. Destacou que
fizeram Lei para concessão de vale transporte para algumas doenças. Sobre
a política, disse que cada um tem sua cabeça, mas que a Serra elegeu dois
deputados estaduais que nada fizeram pelo município. Falou que a Serra
precisa de bons políticos, não importando se são serranos ou não. O
pronunciante afirmou que não é serrano, mas que faz mais pela Serra do
que muitos serranos. Disse pedir voto para quem quer, principalmente em
prol de um projeto instituído. Em APARTE, o Vereador Geraldinho Feu
Rosa disse não ter dificuldade em assinar a CPI, pois não tem problema
com ninguém. Falou o Vereador Nacib que o sol nasceu para todos e que já
foi candidato a deputado dezoito mil votos, apesar de a legenda não o ter
elegido. Mesmo assim, não ficou inimigo de ninguém. Em fala PELA
ORDEM, o Vereador Pastor Ailton disse haver serranos que nasceram na
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Serra e os de coração. Contou que veio aos quinze anos de idade para a
cidade e, por isso, considera-se serrano.

Os demais inscritos para

pronunciamento foram transferidos para próxima Sessão Ordinária, haja
vista extrapolação do horário regimental. 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 DE LEI Nº 132/2018: dispõe sobre a
obrigatoriedade de instalação de dispositivo de segurança nas piscinas de
uso coletivo, no âmbito do Município da Serra, e dá outras providencias.
De autoria do Vereador Stéfano de Andrade. A matéria foi retirada de pauta
a pedido do proponente. PROJETO DE LEI Nº 147/2018: institui e inclui
no calendário de eventos e datas comemorativas do Município da Serra o
“Arraiá do Bairro de Vila Nova de Colares”. De autoria do Vereador
Geraldinho PC. Não houve discussão. Foi à votação. Projeto aprovado por
vinte votos favoráveis. PROJETO INDICATIVO Nº 38/2018: dispõe sobre
a permissão para embarque e desembarque fora do ponto de ônibus de
usuários do Sistema Transcol da Serra. De autoria do Vereador Adriano
Galinhão. Não houve discussão. Foi à votação. Projeto aprovado por
dezesseis votos favoráveis, a despeito de um contrário. Não havendo nada
mais a tratar, encerrou-se esta Sessão, a próxima será regimental, quartafeira, dia vinte e nove, mês de agosto e ano em curso. 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, Primeiro-Secretário da Mesa Diretora, bem como por
este Taquígrafo Parlamentar.
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Palácio “Judith Leão Castello Ribeiro”. Sala das Sessões “Flodoaldo
Borges Miguel”. Em segunda-feira, dia vinte e sete, mês de agosto, ano
dois mil e dezoito.

RODRIGO MÁRCIO CALDEIRA
Presidente

ROBERTO FERREIRA DA SILVA
Primeiro-Secretário

HÉLVIO PIRES TOLENTINO
Taquígrafo Parlamentar

