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ATA DA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA 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 SEGUNDAFEIRA, DIA TRÊS, MÊS DE SETEMBRO, ANO DOIS MIL E
DEZOITO, ÀS DEZESSEIS HORAS (03/09/2018, 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 três dias, do mês de setembro, 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; José Geraldo
Carreiro, PSB; José Geraldo da Vitória, PDT; Jucélio Nascimento Porto,
PSB; Luiz Carlos Moreira, PMDB; Miguel Mates Santos, PTC; Nacib
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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.
No entanto, ausentou-se o Senhor Vereador Gilmar Dadalto, conforme
Atestado Médico protocolizado junto a esta Casa de Leis. 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 1 Reis,
Capítulo oito, Versículo vinte e três. Em seguida, o Presidente invocou a
proteção de Deus e declarou aberta a presente Sessão. Neste dia,
impreterivelmente, 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 deliberálas ao Plenário. PROJETO DE LEI N° 153/2018: dispõe sobre a
Regulamentação da Profissão de Guarda Vidas no Município da Serra. De
autoria do Vereador Basílio da Saúde. PROJETO DE LEI Nº 156/2018:
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declara de Utilidade Pública Municipal a Associação dos Cuidadores,
Enfermagem e Socorristas do Estado do Espírito Santo. De autoria do
Vereador Geraldinho PC. PROJETO DE LEI Nº 158/2018: sobre a
obrigatoriedade de as concessionárias automotivas disporem em um local
de evidência placas informativas com a Lei n°10.690/2003. De autoria do
Vereador Adilson de Novo Porto Canoa. PROJETO INDICATIVO Nº
40/2018: autoriza o Poder Executivo a construir a praça pública no Bairro
Residencial Jacaraípe. De autoria do Vereador Cabo Porto. PROJETO
INDICATIVO Nº 42/2018: dispõe sobre a construção de uma praça entre
as ruas Cipreste e Cajueiro, localizadas no bairro Residencial Centro da
Serra.

De

autoria

da

Vereadora Quélcia Gonçalves.

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, Roberto Catirica e Fabão da Habitação. No
PRIMEIRO PRINUNCIAMENTO, o Vereador Cabo Porto saudou a Mesa
Diretora, os Edis, o público presente, bem como os que assistem a esta
Sessão pela Internet. Em seguida, criticou a gestão da ECO-101. Falou do
acidente ocorrido com vítima na BR-101 na última sexta-feira
(31/07/2018). Falou-se que a empresa transfere responsabilidades ao Denit
e este a devolve para a concessionária. Falou que muitas pessoas estão
morrendo naquele quilômetro, próximo à Estrada dos Urubus, em Cidade
Pomar. O Edil pediu instalação de divisória de concreto naquele trecho.
Muitos motoristas agem com irresponsabilidade naquele trecho. Disse ser o
trecho o mais violento da BR-101, a despeito do pedágio cobrado. Disse ter
sua fala o intuito de chamar os dirigentes da ECO-101 de assassinos,
porque não tomam providências. Pediu apoio da Comissão para cobrar
solução do Denit e da ECO-101. Em APARTE, o Vereador Wellington
Alemão disse que em reunião os dirigentes da concessionária prometeram
instalar radar até mês de dezembro de 2017. Criticou esquiva e protelação
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dos órgãos responsáveis; já está chegando novamente o mês de dezembro e
não colocaram o radar. Disse ser o serviço da empresa muito mal feito.
Pediu cobrança e atitude. A Vereadora Quélcia disse que nunca cumprirão
o serviço, apesar de muitas promessas feitas pelos órgãos. O Vereador
Adilson de Novo Porto Canoa disse estar à disposição, já que faz parte da
Comissão de fiscalização da Concessionária Eco-101. Por fim, Cabo Porto
falou que detém documentos de 20 e 23 fevereiro de 2017, 6 de março de
2017, advindos de reuniões em que prometeram tomar providências, mas
não as cumpriram. No SEGUNDO PRONUNCIAMENTO, o Vereador
Roberto Catirica saudou todos os presentes, bem como a audiência e disse
que o mote de sua fala é o Projeto “CET Águias”. Falou que os Senhores
Rafael, Arthur e Jhonata trouxeram o projeto para Nova Almeida há quatro
anos, em que se liga escola ao esporte e se constrói relação importante com
a comunidade na quadra da Escola Leonor Miguel Feu Rosa. Nesse
sentido, a escola recebeu por meio de orçamento participativo equipamento
público para a escola. O Edil disse que contatou a Diretora Valesca e que
ela interpretou cartilha em que se dizia que aparelhos públicos não podem
ser utilizados com fins eleitoreiros. O Pronunciante disse que acha
equivocava essa interpretação e pediu aos demais edis que levem essa
mensagem à Secretaria de Educação pois, na escola, outros grupos
executam várias atividades. Destacou que o Projeto “CET Águia” funciona
no contra turno, atendendo 90 crianças de pais que trabalham o dia todo.
Sendo assim, a escola impede que os alunos fiquem nas ruas. Em seguida,
pediu interferência do Executivo para continuidade do Projeto. Em fala
PELA ORDEM, Os Vereadores Alexandre Xambinho, Stéfano Andrade e
Roberto Catirica parabenizaram os responsáveis pelo Projeto e destacaram
belo projeto que do “Muro da Solidariedade”. O Vereador Wellington
Alemão elogiou trabalho executado pelo diretor da escola de Planalto
Serrano, bem como o executado pelo Sr. Rafael em Nova Almeida. O
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Vereador Roberto Catirica disse que houve má interpretação de cartilha
advinda da Prefeitura e do Ministério Público Eleitoral. No TERCEIRO
PRONUNCIAMENTO, o Vereador Fabão da Habitação cumprimentou
todos os presentes e parabenizou o Vereador Aécio Leite pelas bandeiras
levantadas, pois o município clama por justiça. Também discorreu sobre a
“CPI da Saúde”. Disse ser improvável que os vereadores que não forem
signatários dela possam perder cargos na Prefeitura. O Edil ainda não a
assinou, mas não o fará por pressão. Disse não ter cargos na Prefeitura, mas
não assinará sem ler o conteúdo da proposição, que é extenso. Afirmou ser
seu voto motivado por clareza e não por pressão. Em APARTE, o Vereador
Roberto Catirica parabenizou-o pela fala e explicou que a citada CPI não se
relaciona com perda de cargos na PMS. Disse ser preciso o diálogo e que o
intuito não é condenar, mas apurar. Falou que a CPI ulterior foi aceita pois
seu objetivo estava claro. A da Cesan foi séria e chegou a um relatório
final. Falou o pronunciante ao Vereador Geraldinho Feu Rosa que está a
favor da população e assinará o documento se for necessário. Em
APARTE, o Vereador Geraldinho Feu Rosa agradeceu ao pronunciante e
disse ter carinho por ele. Afirmou que não citou seu nome, mas que muitos
vereadores agem dessa forma. Disse que prefeito é ruim e está jogando
muitos fatos contra outros. Falou Fabão que veio à Tribuna justamente por
não haver nenhum nome citado. Em fala PELA ORDEM, o Vereador
Pastor Ailton disse que tem levantado o tema, bem como o da Serra
Ambiental. Agradeceu por casa ter aceitado CPI do Meio Ambiente e disse
que em face da saúde uma de suas prerrogativas é fiscalizar os gastos
públicos. A CPI não condena mas presta contas à sociedade e ao Poder
Público. Destacou que em uma prestação de contas há valor de 7 milhões
de reais, enquanto em outra apenas um milhão e meio de reais. Por isso, há
indícios de desvio de verba. Disse que a sociedade deve saber quem assina
ou não tal CPI e que se deve oferecer a verdade à população. Em seguida, o
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Vereador Aécio Leite disse que os vereadores devem ler o projeto e ver
qual é seu objetivo. Depois, o Vereador Roberto Catirica concordou com
fala do Pastor Ailton e falou que é preciso ter convicção para assinar CPI.
Não se deve agir sobre pressão. Em seguida, o Vereador Stéfano de
Andrade disse serem os temas da ECO-101 e da CPI da Saúde muito
importantes nas falas desta sessão; deve haver convocação de comissões
para realizar trabalho e avançar de alguma forma. Então, o Vereador
Wellington Alemão disse que na pressão não se conquista nada. Deve-se
ver questões da Saúde e não politiqueiras. Em QUESTÃO DE ORDEM, o
Vereador Nacib Haddad Neto destacou que não é regimental vários edis
pedirem para proferir falas Pela Ordem várias vezes sobre o mesmo
assunto. Pediu fiscalização dos pares. Logo, pediu que Regimento seja
seguido à risca. 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 161/2018: institui a Comissão de Inquérito
Administrativo Disciplinar no âmbito da Câmara Municipal da Serra,
regulamenta a concessão de gratificação e dá outras providências. De
autoria da Mesa Diretora. Em seguida, o Primeiro-Secretário fez leitura do
teor da matéria. Em discussão, o Vereador Luiz Carlos Moreira questionou
se há algum servidor para ser investigado ou apenas criação da comissão. O
Primeiro-Secretário disse que não é seu papel saber da existência de algum
servidor em análise. Em seguida, o Vereador Stéfano de Andrade solicitou
suspensão da sessão para melhor apreciação da matéria, o que foi deferido
pela presidência. O Presidente, então, suspendeu a sessão por até cinco
minutos. Ao retornarem os trabalhos da Ordem do Dia, o PL Nº 161/2018
foi incluído com pareceres das Comissões de Justiça e de finanças,
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favoráveis, apensados à dada matéria. Não houve discussão. Foi à votação.
Projeto aprovado por treze votos favoráveis, a despeito de uma abstenção.
PROJETO DE LEI Nº 116/2018: dispõe sobre Programa “Infância sem
Pornografia” e sobre o respeito dos Serviços Públicos Municipais à
dignidade especial de crianças e adolescentes, pessoas em desenvolvimento
e em condição de especial fragilidade psicológica do Município da Serra.
De autoria do Vereador Stéfano de Andrade. Não houve discussão. Foi à
votação. Projeto aprovado por treze votos favoráveis. PROJETO
INDICATIVO Nº 14/2018: cria o Programa “Serra, Lugar Para Viver”, que
visa apoiar e incentivar a construção de moradias no Município da Serra,
em complementariedade ao Programa Federal “Minha Casa, Minha Vida”.
De autoria da Vereadora Cleusa Paixão. Não houve discussão. Foi à
votação. Projeto aprovado por quatorze votos favoráveis. Em fala Pela
Ordem, o Primeiro-Secretário anunciou que o Vereador Gilmar Raposão
permanece sob cuidados médicos, o que justifica sua ausência nesta Sessão.
Não havendo nada mais a tratar, encerrou-se esta Sessão, a próxima será
regimental, quarta-feira, dia cinco, mês de setembro 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 três, mês de setembro, ano dois mil
e dezoito.

RODRIGO MÁRCIO CALDEIRA
Presidente

ROBERTO FERREIRA DA SILVA
Primeiro-Secretário

HÉLVIO PIRES TOLENTINO
Taquígrafo Parlamentar

