Página 1 de 8

ATA DA QUINQUAGÉSIMA QUINTA 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 DOZE, MÊS DE SETEMBRO, ANO DOIS MIL E
DEZOITO, ÀS DEZESSEIS HORAS (12/09/2018, 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 doze 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 2 Samuel, Capítulo vinte
e dois, Versículos um, dois e três. 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 dez de setembro de 2018. Não houve discussão.
Foi à votação. Ata aprovada por dezesseis 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° 154/2018: dispõe acerca da
obrigatoriedade da transparência das mangueiras de bombas de gasolina.
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De autoria do Vereador Fábio Duarte. PROJETO DE LEI Nº 165/2018:
institui e inclui no calendário oficial de eventos e datas comemorativas do
Município da Serra a “Festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro”, no
bairro Parque das Gaivotas, Nova Almeida. De autoria dos Vereadores
Alexandre Xambinho, Guto Lorenzoni e Roberto Catirica. PROJETO
INDICATIVO Nº 32/2018: fica o poder Executivo Municipal autorizado a
doar parte de uma área, localizada no Bairro Castelândia, ao Governo do
Estado do Espirito Santo. De autoria do Vereador Cabo Porto. PROJETO
INDICATIVO Nº 44/2018: dispõe sobre a criação do Centro de
Atendimento Psicossocial (COAPS) da Guarda Civil Municipal do
Município da Serra – ES e dá outras providências. De autoria do Vereador
Cabo Porto. GRANDE EXPEDIENTE/ORADORES INSCRITOS.
Consoante o Artigo Nº 151, do 3º Parágrafo do RI. Inscreveu-se para uso
da Tribuna os Senhores Vereadores: Cabo Porto, Fabão da Habitação,
Pastor Ailton, Aécio Leite e Roberto Catirica. No PRIMEIRO
PRONUNCIAMENTO, o Vereador Cabo Porto saudou os Nobres Edis, o
público presente na galeria e os que acompanharam esta Sessão em casa.
Em seguida, parabenizou as jovens, Duda e Gabriela, pois ambas fizeram
campanha na internet com o intuito de alegrar as pessoas. Então,
compraram flores amarelas e doces, a fim de distribuir às pessoas neste mês
de “Setembro Amarelo”, mês de combate ao suicídio. Logo, realizaram a
ação no Terminal de ônibus. Em seguida, falou sobre a lei 4698/2017, de
sua autoria, que institui a Patrulha Municipal Maria da Penha e estabelece
diretrizes de atuação no Município da Serra, dando ainda outras
providências. Reclamou que a citada Lei, de 05/10/2017, encontra-se
apenas no papel. Na sequência, mostrou vídeo de ocorrência, em Jacaraípe,
de violência doméstica praticada pelo esposo contra mulher em frente ao
filho pequeno. Em seguida, cobrou do Secretário Municipal Jailson
Miranda o cumprimento dessa Lei. Pediu apoio do Executivo. Frisou que
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apenas em 2018 no Espírito Santo houve 7500 casos de violência contra a
mulher. Afirmou que não foi cumprida a Emenda Parlamentar de sua
autoria, na qual destinou 80 mil reais à compra de viatura para Guarda
Municipal cumprir a Lei. Pediu apoio dos pares ao cumprimento da
legislação criada. Em APARTE, o Vereador Pastor Ailton disse que
violência contra a mulher preocupa. Falou que há Lei do Botão do Pânico
aprovada. Destacou haver sofrido a mulher outras práticas violentas quando
chega a utilizar o dispositivo. Espera que lei de proteção saia do papel e
haja discussão para avanço do botão do pânico, a fim de evitar o pior.
Pediu fim à violência contra a mulher. Em seguida, Porto falou que as
imagens assistidas pelas crianças, durante o tempo em que as mães sofrem
violência, fica registrada em seus subconscientes, por isso, pediu que
crianças sejam acompanhadas pois sofrem junto às mulheres. Em
APARTE, a Vereadora Quélcia Gonçalves frisou que Leis são importantes,
mas as mulheres não podem se calar, pois muitas vezes a vítima defende o
marginal. Então, o Vereador Aécio Leite falou que o tema é importante,
mas estamos em setembro e as emendas não foram cumpridas. Falou Cabo
Porto que irá exigir cumprimentos das emendas. Em APARTE, o Vereador
Basílio da Saúde disse que existe a Emenda Impositiva a qual pode ser
votada e obriga o Executivo a cumprir as destinações. O Vereador
Wellington Alemão disse que o prefeito não cumpriu Emenda a despeito de
ter destinado tais para a pavimentação das vias públicas. Em seguida, o
Vereador Cabo Porto discorreu acerca da Lei de proibição de
demonstrações artísticas e corporais nas instituições de ensino municipais.
Em seguida, mostrou vídeo no qual crianças dançam funk em escola no
Estado de Sergipe. Então, porto disse que, se depender dele, não haverá
essa prática nas escolas, pois faz apologia ao sexo. Trata-se de crianças em
um município no qual há muitas ocorrências graves contra a criança. Por
tal, pediu apoio ao PL 161/2018. Em seguida, mostrou outro vídeo em que
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jovens mostram armas no Bairro Cascata, Serra. Falou que famílias estão
trancafiadas em casa. Em PELA ORDEM, o Vereador saudou o Vereador
Pablo, do Sul da Bahia, que veio prestigiar esta Câmara, o que foi
ratificado pelos Vereadores Aécio Leite e Adriano Galinhão. No
SEGUNDO PRONUNCIAMENTO, o Vereador Fabão da Habitação
cumprimentou todos e em seguida falou sobre os serviços executados pela
empresa Emec. Disse que não houve acessibilidade no projeto da reforma
da praça de Serra Dourada III, pois o Edil viu cadeirante tentar com
dificuldade adentrar no local. Por isso, há necessidade de fazer melhora.
Disse que o campinho de areia tem material tratado, mas colocado sobre
outro que não recebeu tratamento, o que denota serviço feito com pressa.
No entanto, agradeceu a atenção do Sr. Tião, representante da empresa,
apresentado pelo Vereador Wellington Alemão, que ofereceu pronto
atendimento e se comprometeu a pedir limpeza da areia e colocar pesticida
contra pulgas. Agradeceu a atenção recebida e criticou ação da Secretária
de Obras que fez serviço apenas paliativo. Em APARTE, o Vereador
Wellington Alemão disse estar à disposição dos Vereadores Aécio Leite e
Fabão da Habitação. Disse ser a Emec uma empresa séria e transparente e
que protocolizou pedido de vinda de representantes da empresa para
esclarecimentos. Em seguida, elogiou o trabalho dos 23 vereadores e disse
que não veio apenas para fazer papel fiscalizador, mas também para ser
amigo. Pediu responsabilidade no “uso das canetas” (concessão de
assinaturas). No TERCEIRO PRONUNCIAMENTO, o Vereador Pastor
Ailton saudou todos os demais Edis, disse que muitas pessoas estão
valorizando mais coisas do que pessoas, haja vista todos os vereadores
estarem andando pela Serra e ouvindo coisas. Em seguida, falou que o
povo não pode nem assistir a um culto, pois uma igreja foi assaltada por
dois meliantes. Frisou que, após greve, a Polícia Militar não é mais a
mesma. Falou que a Serra está abandonada no tocante à segurança pública.
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Todos os dias coletivos são assaltados, além de lojas e outros
estabelecimentos. Em seguida, discorreu acerca da saúde pública. Disse
que há 60 mil reais gastos em ressonância magnética, sendo que o
município não oferece o exame. Disse que não há remédios suficientes. Por
isso, disse ser necessário propor CPI da Saúde. Depois, falou que
prometeram 40 mil empregos, apesar de 15% dos habitantes estarem
desempregados. Pediu que a população eleja representantes que fazem
política com o coração, sem apadrinhamentos. Outrossim, falou acerca do
PL Nº 106/2018 que cria Conselho Municipal com apenas uma vaga para
vereador. Disse que o PL dá muitos poderes aos conselhos e diminui os dos
vereadores. No QUARTO PRONUNCIAMENTO, o Vereador Aécio Leite
cumprimentou todos os presentes e repudiou o Senador Magno Malta, pois
afrontou os pastores da Igreja Assembleia de Deus ao dizer que aqueles que
não votam nele são pedófilos. Disse que o candidato à reeleição não tem
moralidade para ser senador. Também falou acerca da CPI da Cesan, em
que a empresa começou a devolver o dinheiro cobrado injustamente por
não oferecer tratamento de esgoto e depois parou a devolução. Ainda disse
que moradores estão reclamando que esgoto está voltando para dentro das
residências. Sobre a pedreira, o Edil falou que o representante do
jornalismo local o acusou de falar mal do periódico Tempo Novo, mas o
edil defendeu seu papel, haja vista que a pedreira não tem 20 anos de
licença e ela deve acabar. Outrossim, falou sobre denúncias feitas ao MPES
sobre Secretaria de Saúde. Falou que a saída do secretário foi por não
conseguir administrar situação. Falou que há contratos complicados que o
secretário não quis assiná-los. Falou que prossegue a investigação do
Ministério Público pois há dinheiro federal envolvido. No QUINTO
PRONUNCIAMENTO, o Vereador Roberto Catirica disse ao Vereador
Pastor Ailton se preocupar com a sociedade e com a cidade, falou receber
críticas por ter posicionamento claro sobre a CPI da investigação da
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COMDEMAS, e que a CPI não ficará na gaveta nem será utilizada para
negociatas. Em seguida, disse que pediu intervenção à Diretoria da Escola
Leonor Feu Rosa sobre utilização do espaço da escola em período eleitoral.
Então, elogiou a Diretora Valesca por levar o assunto ao Conselho Escolar,
mesmo se posicionando contrariamente. Em apreciação, o Conselho se
posicionou contrário ao voto da diretora e possibilitou o uso do espaço pelo
Projeto Águias para práticas de esportes e outras atividades. Então,
agradeceu pela decisão do conselho e democratização do espaço público.
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
106/2018: Projeto de Lei nº 106/2018, anexo à Mensagem nº 64/2018 Cria o Conselho Municipal de Direitos Humanos-CMDH e dá outras
providências. De autoria do Executivo Municipal. Não houve discussão, foi
à votação. Projeto aprovado por doze votos favoráveis, a despeito de dois
contrários. PROJETO DE LEI Nº 138/2018: declara de Utilidade Pública
Municipal o Centro de Apoio, Atendimento, Acolhimento e Inserção Social
de Pessoas Usuárias e Dependentes de Substâncias Psicoativas, Proteção e
Assistências a Condenados. De autoria do Vereador Pastor Ailton. Não
houve discussão, foi à votação. Projeto aprovado por treze votos
favoráveis. PROJETO DE LEI Nº 143/2018: altera o Artigo 1º da Lei
Municipal nº 1788/1994 que criou a Assembleia Municipal do Orçamento.
De autoria do Vereador Roberto Catirica. Não houve discussão. Foi à
votação. Projeto aprovado por quatorze votos favoráveis. Não havendo
nada mais a tratar, encerrou-se esta Sessão, a próxima será regimental,
quarta-feira, dia dezessete, mês de setembro e ano em curso. Acordada a
fidelidade desta lavratura, procedida pelo Núcleo da Taquigrafia,
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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 doze, mês de
setembro, ano dois mil e dezoito.

RODRIGO MÁRCIO CALDEIRA
Presidente

ROBERTO FERREIRA DA SILVA
Primeiro-Secretário

HÉLVIO PIRES TOLENTINO
Taquígrafo Parlamentar

