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ATA DA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA 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 QUARTAFEIRA, DIA CINCO, MÊS DE SETEMBRO, ANO DOIS MIL E
DEZOITO, ÀS DEZESSEIS HORAS (05/09/2018, 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 cinco 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; 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 Isaías, Capítulo quarenta
e um, Versículo dez. Em seguida, o Presidente invocou a proteção de Deus
e declarou aberta a presente Sessão. Em seguida, franqueou-se a palavra ao
Primeiro-Secretário, a fim de deliberar Ata da Sessão Ordinária do dia três
de setembro de 2018. Não houve 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 anuência do Secretário da Mesa
Diretora aos devidos Doutos, às Comissões Permanentes e à ProcuradoriaGeral deste Órgão Legislativo que, durante o prazo Regimental, as
apreciam, emitem seus Pareceres, a fim de deliberá-las ao Plenário.
PROJETO DE LEI N° 157/2018: dispõe sobre a instituição do Programa
Municipal de Revitalização e Incentivo ao Desenvolvimento da Região do
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Monte Mestre Álvaro e dá outras providências. De autoria da Vereadora
Quélcia Gonçalves. VETO Nº 22/2018: Mensagem Nº 100/2018, de autoria
do Executivo Municipal, comunica sobre o Veto Total ao Autógrafo de Lei
nº 4.868/2018. De autoria do Executivo Municipal. REQUERIMENTO Nº
17/2018: requer ao Executivo Municipal a execução da Emenda
Parlamentar Nº 27 que garante o valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta
mil reais) para drenagem e pavimentação das ruas localizadas no bairro
Boa Vista, Nova Almeida. De autoria da Vereadora Cleusa Paixão.
REQUERIMENTO Nº 18/2018: requer ao Executivo Municipal a execução
da Emenda Parlamentar Nº 27 que garante o valor de R$ 120.000,00 (cento
e vinte mil reais) para aquisição de ambulância, direcionada ao Posto de
Saúde do Bairro Nova Almeida. De autoria da Vereadora Cleusa Paixão.
REQUERIMENTO DE VOTO DE CONGRATULAÇÃO Nº 34/2018:
requer Voto de Congratulação ao Vila Nova Futebol Clube pelo bom
desempenho e pela vitória no primeiro Campeonato Estadual de Futebol
Feminino, promovido pela Liga da Serra, realizado no Município de Serra.
De autoria do Vereador Pastor Ailton. REQUERIMENTO DE VOTO DE
CONGRATULAÇÃO Nº 35/2018: requer Voto de Congratulação a
Luciano Dias Tadino, Presidente e Treinador do Time de Futebol Vila
Nova pelo bom desempenho e vitória no Campeonato Estadual de Futebol
Feminino, promovido pela Liga da Serra. De autoria do Vereador Pastor
Ailton.

GRANDE

EXPEDIENTE/ORADORES

INSCRITOS.

Consoante o Artigo Nº 151, do 3º Parágrafo do RI. Inscreveram-se para uso
da Tribuna os seguintes vereadores: Adriano Galinhão, Cabo Porto, Aécio
Leite, Pastor Ailton e Roberto Catirica. O Vereador Adriano Galinhão
declinou de sua fala. No PRIMEIRO PRONUNCIAMENTO, 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, saudou o amigo,
Sr. Luciano, de Balneário Carapebus. Tratou de três assuntos, a seguir. Ao
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início, discorreu sobre a Comissão de Acompanhamento das Obras da BR101. Informou aos integrantes da citada comissão que enviou consulta à
Concessionária ECO-101 sobre quanto esta arrecada e o que fez na malha
viária até o momento. Falou sobre o chamado “quilômetro assassino”,
próximo ao viaduto de Campinho, próximo à estrada dos urubus, onde
ocorrem muitos acidentes. Falou que não precisa haver mais reuniões, pois
não há cumprimento de ações prometidas. Em seguida, pediu apoio da
presidência no sentido de cobrar da concessionária o cumprimento de
ações, pois no local ocorrem muitas mortes, o que traz sofrimento a muitas
famílias. Depois falou sobre o Projeto Indicativo Nº 44/2018, que dispõe
sobre criação de Centro de Atendimento Psicossocial da Guarda Civil
Municipal. O Pronunciante justifica essa construção pois, apenas durante
uma semana, houve muitas tentativas de suicídio de integrantes das forças
policialescas na Grande Vitória. Disse que os servidores trabalham com
arma de fogo, o que traz mais riscos em relação a essas ocorrências. Por
isso, pediu apoio dos pares a esse projeto, bem como ao Executivo haja
vista que não se pode esperar ocorrência da doença para tratá-la. Por fim,
discorreu sobre Lei promulgada pelo Presidente, de sua autoria, que proíbe
a utilização de logradouros públicos para realização de bailes “funk”
clandestinos. Disse que é preciso combater tal prática pois nesses locais há
ação de traficantes em prática de aliciamento de menores de idade. Disse
que a equipe do 6º Batalhão (14ª Cia.) da Polícia Militar agradeceu a
criação da citada Lei. No SEGUNDO PRONUNCIAMENTO, o Vereador
Aécio Leite saudou todos e discorreu sobre o momento político vivido.
Disse que temos visto disputa para governo em meio a posições tomadas
por candidato à Presidência da República. Falou que é preciso pensar sobre
o que falar e respeitar posições de cada cidadão, especialmente as das
mulheres, dos LGBTs, dos negros, dos quilombolas, posições políticas de
todos. Destacou fala do candidato Jair Bolsonaro, que disse ser preciso
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fuzilar os petistas, além de humilhar negros, quilombolas e homossexuais.
Não se pode ser presidente da república e não saber conviver com as
pessoas diferentes. Disse que é preciso pensar direito no próprio voto.
Demonstrou tristeza por tal comportamento. Em seguida, disse que não
veio falar que a Emec está distribuindo dinheiro, mas que é preciso
fiscalizar a empresa e analisar contratos. Questionou a forma de pagamento
à empresa. Disse ser fácil colocar roçadeira e o povo pagar a conta.
Questionou valor do contrato, no entanto nunca tenha falado que estão
distribuindo dinheiro. Mas quer saber como estão pagando à empreiteira.
Em APARTE, o Vereador Wellington Alemão defendeu a empresa e disse
que essa é honesta e emprega centenas de famílias. Falou que há praças
construídas, mas defendeu o valor do contrato, pois a empresa tem 600
funcionários. No entanto, aceita fiscalizá-la. Respondeu o Pronunciante que
não questiona número de funcionários, mas a forma de pagamento à
empreiteira. Em APARTE, o Vereador Fabão da habitação parabenizou a
Emec pelo trabalho no município, mas discorda do Vereador Wellington
Alemão, já que, apesar das reformas feitas, o serviço paliativo tem deixado
a desejar, como o realizado em Serra Dourada III. Em seguida, O Vereador
Wellington Alemão chamou o Vereador Fabão da Habitação para
reclamarem juntos à empresa, pois tem certeza de que farão o melhor para
atendê-lo. Em fala PELA ORDEM, o Vereador Roberto Catirica disse ser
melhor discriminar horas detalhadas do trabalho executado pela
empreiteira, pois o município é grande e é preciso um controle maior. Na
sequência, não houve pronunciamento do Vereador Pastor Ailton, pois o
Edil estava ausente do Plenário. Logo em seguida, o Vereador Roberto
Catirica declinou de sua fala. Em fala PELA ORDEM, o Presidente
Rodrigo Caldeira e o Vereador Fabão da Habitação desejaram boas vindas
ao Vereador Gilmar Raposão e estimaram melhoras. ORDEM DO
DIA/MATÉRIAS À DELIBERAÇÃO, Artigos: 152; 161; 162 do RI.
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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 146/2018: dispõe sobre a
obrigatoriedade de instalação de guarda-volumes nas agências bancárias do
Município da Serra, e dá outras providências. De autoria do Vereador
Geraldinho PC. Não houve discussão. Foi à votação. Projeto aprovado por
dezesseis votos favoráveis. PROJETO INDICATIVO Nº 25/2018: dispõe
sobre o abatimento do valor do IPTU por meio de doação de equipamentos
para escolas ou CMEIs dos bairros onde estão localizados o imóvel do
proprietário devedor. De autoria do Vereador Stéfano de Andrade. Não
houve discussão. Foi à votação. Projeto aprovado por dezesseis votos
favoráveis. Não havendo nada mais a tratar, encerrou-se esta Sessão, a
próxima será regimental, segunda-feira, dia dez, 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. Palácio “Judith Leão Castello
Ribeiro”. Sala das Sessões “Flodoaldo Borges Miguel”. Em quarta-feira,
dia cinco, mês de setembro, ano dois mil e dezoito.

RODRIGO MÁRCIO CALDEIRA
Presidente

ROBERTO FERREIRA DA SILVA
Primeiro-Secretário
HÉLVIO PIRES TOLENTINO
Taquígrafo Parlamentar

