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ATA DA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA 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 DEZENOVE, MÊS DE SETEMBRO, ANO DOIS MIL E
DEZOITO, ÀS DEZESSEIS HORAS (19/09/2018, 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 dezenove 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; Gilmar Dadalto, PSDB; José Geraldo Carreiro,
PSB; José Geraldo da Vitória, PDT; Jucélio Nascimento Porto, PSB;
Miguel Mates Santos, PTC; Nacib Haddad Neto, PDT; Quélcia Mara fraga
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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, os Senhores Vereadores
Fábio de Souza Rosa, PSD, e Luiz Carlos Moreira, MDB, ausentaram-se
consoante atestados médicos apresentados. 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 João,
Capítulo oito, Versículos trinta e um e trinta e dois. 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 doze de setembro de 2018. 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 deliberá-las ao Plenário. PROJETO DE RESOLUÇÃO
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Nº 5/2018: institui o Prêmio “Mulher Destaque” no Município de Serra. De
autoria da Vereadora Cleusa Paixão. Ofício Nº 20/2018: indicações de
2.050 a 2.291 - solicitações ao Poder Executivo – autoria de diversos
vereadores.

GRANDE

EXPEDIENTE/ORADORES

INSCRITOS.

Consoante o Artigo Nº 151, do 3º Parágrafo do RI. Inscreveram-se para uso
da Tribuna os Senhores Vereadores: Fábio Duarte, Geraldinho Feu Rosa,
Aécio Leite, Adriano Galinhão e Nacib Haddad Neto. No PRIMEIRO
PRONUNCIAMENTO, o Vereador Fábio Duarte saudou o presidente, os
Edis, o público presente e os que a acompanharam pela Câmara Web. Em
seguida, falou da reforma e inauguração da Farmácia de Carapina, a qual
ocorreu no dia 18 de setembro de 2018, ressaltando que houve
informatização de todo serviço, o que facilitou acompanhamento dos
pedidos, abertura para novos cadastros e atendimento específico a pacientes
de “saúde mental”. Ele lembrou ainda que esta farmácia se encontra dentro
da Maternidade de Carapina, cuja estrutura também passou por reforma.
Segundo o vereador, R$ 10.180.500,00 foram gastos pelo município na
aquisição de remédios, o que representa o atendimento de 672.876 receitas,
atingindo assim 94% do índice do abastecimento do estoque de remédios,
acima dos 80% recomendados pela OMS/ONU para atendimento da
população. Parabenizou a Subsecretária de Saúde, Cristiane Stein, e o
Secretário Interino de Saúde, Alexandre Camilo Fernandes. Afirmou ainda
que o município aderiu a um consórcio de medicamentos, o que possibilita
aquisição desses por valores até 30% mais barato. Disse ainda que a
farmácia funciona todos os dias, inclusive feriados, das 7h. às 19h. Em
seguida, parabenizou o Prefeito e novamente à subsecretária. Em
APARTE, a Vereadora Quélcia, afirmou que o Prefeito deveria alocar a
subsecretaria de saúde como secretária da pasta. Justificou essa mudança
pois o atual secretário não foi bem quisto pelos funcionários públicos da
pasta de Administração, quando este lá foi secretário e pelo fato da
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subsecretária ser mulher. Em APARTE, o Vereador Miguel da Policlínica
reforçou a fala anterior pedindo a promoção da Subsecretária ao cargo de
Secretária, reforçando que ela atendeu muito bem os vereadores. Em
APARTE, a Vereadora Cleusa Paixão parabenizou o Vereador Fábio
Duarte pela iniciativa, e também fez coro ao pedido de ascensão da
subsecretaria ao posto de secretaria. Em APARTE, o Vereador Wellington
Alemão atualizou os dados passados pelo Vereador Fábio Duarte, dizendo
que há 91,75 % dos remédios abastecidos e o restante que não tem é por
causa da falta de matéria prima. Disse também que a Lei Federal Nº 2674,
de 21 de janeiro 2004, criou o PSF. E segundo o mesmo, essa Lei deveria
ser aplicada, principalmente nos bairros com mais de 5 mil habitantes, que
têm esse direito, e que a Câmara deveria pleitear pela implementação dessa
Lei, pois tiraria as demandas das unidades de saúde. Em APARTE, o
Vereador Roberto Catirica também ressaltou a importância da reforma e da
inauguração da Farmácia de Carapina. Também concordou com a
promoção da subsecretaria de saúde, Cristiane Stein. Afirmou que o
Vereador Luiz Carlos Moreira, por ser médico, também estaria apto a gerir
a pasta de saúde do município. O Vereador, ao tomar a palavra novamente,
agradeceu ao Vereador Roberto Catirica, afirmou também que concorda
com as falas dos colegas. Disse que, além da Farmácia de Carapina e das
seis unidades regionais, as 33 unidades de saúde básica também estão
informatizadas; fez um pedido ao Assessor do Prefeito presente na Sessão,
Sr. Nardoto, para que levasse essa demanda pela ascensão da subsecretaria
Cristiane Stein ao Prefeito Audifax Barcelos. Em fala PELA ORDEM, o
Vereador Wellington Alemão parabenizou o secretário de Esporte, Cultura,
Turismo e Lazer, Alessandro, pelo evento de motocross na cidade, que
mobilizou 2 mil pessoas, o que traz turismo e desenvolvimento para a
cidade. No SEGUNDO PRONUNCIAMENTO, o Vereador Geraldinho
Feu Rosa deu boa tarde a todos os presentes, agradeceu aos que
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acompanham a sessão pela internet, aos Edis presentes na Casa e
cumprimentou a mesa. Começou a fala tratando de uma questão
concernente ao meio ambiente, mais especificamente sobre a PP (Parceria
Público-Privada) entre a Cesan e a empresa Serra Ambiental, cujo contrato
firmado em 2014, no valor de 700 milhões de reais. Segundo o Vereador,
desse montante deveria ser investido pela empresa 400 milhões de reais no
município, o que não foi feito. Disse que o valor da tarifa de 80% sobre o
consumo de água é para custear essa PP. No entanto, as estações de
tratamento de esgoto não foram feitas, segundo o Vereador. Ainda frisou
que a CODEMA, o Conselho Municipal da Defesa do Meio Ambiente,
cancelou 250 mil reais em multas da empresa concessionária que compõe a
PP, sendo que todas estas multas foram devidas ao lançamento irregular de
esgoto, o que se configura em crime ambiental. Chamou atenção para o
“penicão” de Feu Rosa, assim como outros, e a situação dos mesmos. Disse
que os esgotos estão sendo jogados nas lagoas. Ainda na sua fala, afirmou
que sua família não vai mais à praia pela insalubridade das mesmas.
Questionou como as multas são aplicadas para as grandes empresas e
canceladas, em detrimento do “pequeno” (pequeno comerciante) e
exemplificou com o caso de um vizinho que jogou entulho em um terreno
baldio e foi multado em mil reais, enfatizando a desigualdade na aplicação
dessas multas. Em seguida, o pronunciante pediu para que fosse exibido um
vídeo dele, mostrou sua ida à Cidade de Ipatinga/MG, ao acompanhar o
tratamento de esgoto nela feito para comparar com o município da Serra.
Afirmou que lá as pessoas podem entrar na agua sem risco de
contaminação, enquanto que no município da Serra há riscos de doenças
devido ao tratamento da agua, o que afeta o turismo. Em tom de crítica,
afirmou que o gestor atual deixou a desejar em todas as áreas. Voltou a
comparar a cidade de Ipatinga com a Serra, dizendo que a primeira tem 260
mil habitantes e que o segundo por ter quase 600 mil, o que poderia e
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deveria captar recursos para o povo. Em APARTE, o Vereador Roberto
Catirica anunciou que o Presidente da Câmara, Vereador Rodrigo Caldeira,
assinou uma portaria que trata dos assuntos relacionados à empresa Serra
Ambiental, a qual, segundo o Vereador Roberto Catirica tem feito tanto
mal à cidade. Em seguida, o Vereador Geraldinho Feu Rosa agradeceu e
encerrou sua fala. No TERCEIRO PRONUNCIAMENTO, o Vereador
Aécio Leite saudou todos os presentes. Reafirmou que CPI da Cesan deve
avançar para esclarecer questões das multas da Serra Ambiental. Disse ficar
triste em saber de denúncias graves na área de saúde e dos contratos
superfaturados na área. Disse ser questão grave e se entristece ao ver
vereadores calados, a despeito da demanda da sociedade. Disse que é ruim
verem muitas denúncias ao Ministério Público e a Câmara da Serra não
fazer nada. Disse que Secretário de Saúde teve coragem de não assinar os
papeis para não sair da Serra como ladrão. Disse que a Câmara é
responsável, pois a população paga milhões de reais. Falou que o Prefeito
Audifax talvez nem saiba o que aconteceu. Disse que há um vídeo em que
o secretário faz denúncia. Disse que o Ministério Público não foi eleito,
mas a Câmara sim, por isso, deve investigar os contratos e ver se estão
superfaturados. Pediu aos pares que possam assinar a CPI porque ninguém
está acima da Lei. Em seguida o Vereador Adriano Galinhão declinou de
sua fala. No QUARTO PRONUNCIAMENTO, o Vereador Nacib Haddad
Neto saudou o Presidente, a Mesa Diretora e o público que assistiu a esta
Sessão. Em seguida, falou sobre denúncia que deputados fizeram contra o
Edil. Que esses não se preocupam com os problemas da Serra. Disse que
está à frente do Sindicato das Empresas de Conservação há oito anos e foi
reeleito recentemente. Perguntou se escola ou empresa funcionam sem
trabalhadores da limpeza. Disse que o setor enfrenta problema grave. Há 23
mil trabalhadores nele, que recebem 20% de insalubridade, sendo 40% aos
banheiristas. Revelou que o Governo Federal paga esses valores que são

Página 7 de 8

repassados, o que também ocorre no setor privado, mas o Governo do
Espírito Santo não o faz. Lembrou que a Braslimp, sua empresa, paga os
direitos aos trabalhadores mesmo sem receber do governo o devido. Pediu
respeito dos Deputados Enivaldo dos Anjos e Bruno Lamas aos servidores,
pois indicaram que “cota” dos funcionários pertencem a eles. No entanto,
houve pregão eletrônico e a Braslimp venceu a concorrência contra muitas
empresas do Brasil. Em seguida, o pronunciante falou que nas últimas
eleições teve 18 mil votos, sem conhecer as pessoas, sem ir ao interior.
Disse que está visitando cidades do interior no momento pois muitos
políticos estão fazendo prática de “curral eleitoral”, porém o Edil está
nesses locais fazendo papel fiscalizador, pois não aceita que enganem o
povo. Frisou que está orientando os trabalhadores do segmento de limpeza.
Também faz tal orientação na Serra. Disse ter 22 anos de empresa e 30
anos na conservação. Nunca teve parente empregado em setor público.
Nunca participou de licitação na Serra. Disse ter voz e advogado para se
defender e nunca obrigou ninguém a votar. Disse Nacib que escolas do
município não têm alvará, estão depredadas e não têm porta. 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. VETO Nº 19/2018: Mensagem Nº 96/2018 –
Comunica sobre o Veto Total ao Autógrafo de Lei Nº 4864/2018 – PL Nº
47/2018, de autoria do Vereador Basílio da Saúde. Veto originado do
Executivo Municipal. No entanto, a Matéria foi retirada de pauta, haja vista
o autor do PL estar ausente do Plenário neste momento. 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
Vereador Stéfano de Andrade. Veto originário do Executivo Municipal. Foi
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à discussão em que o Vereador Stéfano Andrade concordou com a
manutenção do Veto, já que a justificativa do Executivo é pertinente. Foi à
votação. Veto mantido por treze votos favoráveis, apesar de um voto
contrário. Não havendo nada mais a tratar, encerrou-se esta Sessão, a
próxima será regimental, segunda-feira, dia vinte e quatro, 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 dezenove, mês de setembro, ano dois mil e dezoito.

RODRIGO MÁRCIO CALDEIRA
Presidente

ROBERTO FERREIRA DA SILVA
Primeiro-Secretário

HÉLVIO PIRES TOLENTINO
Taquígrafo Parlamentar

