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ATA DA QUINQUAGÉSIMA OITAVA 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 VINTE E QUATRO, MÊS DE SETEMBRO, ANO DOIS
MIL E DEZOITO, ÀS DEZESSEIS HORAS (24/09/2018, 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 vinte e quatro 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, MDB; Miguel Mates Santos,
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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 dezesseis, Versículos cinco a oito. Em
seguida, o Presidente invocou a proteção de Deus e declarou aberta a
presente Sessão. Em seguida, franqueou-se a palavra ao PrimeiroSecretário, a fim de deliberar Ata da Sessão Ordinária do dia dezessete de
setembro de 2018. Não houve discussão. Foi à votação. Ata aprovada por
treze

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. No
entanto, impreterivelmente NÃO HOUVE PEQUENO EXPEDIENTE
nesta Sessão. GRANDE EXPEDIENTE/ORADORES INSCRITOS.
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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,

Cabo

Porto

e

Pastor

Ailton.

No

PRIMEIRO

PRONUNCIAMENTO, o Vereador Fábio Duarte saudou os nobres pares, a
Mesa Diretora, o público presente e os internautas. Em seguida, falou de
transparência e responsabilidade, advindas da prefeitura de nossa cidade.
Então, discorreu sobre o recente convite da Secretaria de Planejamento
Estratégico aos moradores da Serra para participarem da Audiência Pública
de construção da Lei Orçamentária Anual (LOA), a ocorrer na Escola
“Aldary Nunes”, Centro da Serra, às 18h., na quarta-feira, dia 26 de
setembro de 2018. Afirmou considerar a LOA um dos maiores exemplos de
responsabilidade e transparência que possuímos, pois é através dela que
todos podem contribuir com sugestões e tomam conhecimento sobre onde e
em quê a Administração Pública da Serra gastará seus recursos em 2019.
Em seguida, convidou os serranos a ajudarem apensar e a desenvolver a
cidade, tornando a participação nesse processo um hábito. Logo em
seguida, registrou a posse da competente advogada Patrícia Siqueira como
Subsecretária da Secretaria de Transparência e Combate à Corrupção. Com
a chegada do novo membro, a Secretaria começa a se estruturar para que
logo possa cumprir o seu papel de vigilância, expandindo as formas de
controle do município. Explicou que essa secretaria terá em sua estrutura
mecanismos de parcerias com outros órgãos de vigilância e controle, como
o próprio Ministério Público. Desejou que o órgão atue de modo a fazer
temer todos aqueles que desejam espoliar o que é do povo. Também frisou
que a Serra foi o primeiro município do estado a instituir o Código de
Conduta e integridade dos fornecedores de bens e de serviços, com a Lei Nº
4810/2018, de sua autoria, o que representa uma forte iniciativa de controle
e de combate à corrupção. No SEGUNDO PRONUNCIAMENTO, o
Vereador Geraldinho Feu Rosa deu boa tarde a todos os presentes,
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agradeceu aos que acompanham a sessão pela internet, aos Edis presentes
na Casa e cumprimentou a Mesa Diretora. Começou a fala tratando sobre o
abandono total do Município da Serra, por sua gestão. Esteve na Praça
Encontro das Águas e ficou triste ao perceber forma como entregaram a
reforma do local, que se iniciou em 19/06/2015 e terminou em 03/2016.
Constatou real situação da obra e filmou local. Em seguida, mostrou vídeo
produzido no local no qual criticou situação vivida por população de
Jacaraípe. Falou que há trechos depredados que geram riscos aos turistas.
Disse que a Serra pede socorro. Destacou aprovação dos 130 milhões de
reais para melhorias nas drenagem e pavimentação, mas não viu ainda nada
a ser feito, a despeito do dinheiro já estar liberado. Falou que as praias
estão contaminadas e geram problemas de pele e alergia nas pessoas, fora
outras doenças advindas do contato com o esgoto. Por isso, não indica
vinda de turistas para a Serra. Em APARTE, o Vereador Nacib Haddad
disse ser um absurdo a real situação da praça que precisa ser reformada,
pois estamos próximos ao verão e há vários riscos ao turista, por isso esse
serviço deve ser priorizado. Quer saber por que a reforma foi interrompida,
só realizando melhorias em um lado da praça. No TERCEIRO
PRONUNCIAMENTO, o Vereador Aécio Leite saudou o Presidente, os
demais vereadores e todos os presentes. Em seguida, o Pronunciante disse
ao Vereador Geraldinho Feu Rosa que a EMEC fez a obra da Praça em
Jacaraípe e que a estrutura está ruim e é uma obra superfaturada em seis
milhões de reais. Disse que não tem um ano de entrega da obra e que já há
uma denúncia ao MPES. Falou que a empresa disse que irá processar os
vereadores. O Edil disse que não tem nada contra a empresa. Já pediu cópia
do contrato da empresa e de seus aditivos. Inclusive há funcionários que
ganham dois mil e quatrocentos reais por mês, mas têm carro novo e casa
nova. Também têm sítio e casas construídas com funcionário e material da
prefeitura. Questionou quem pode ter autorizado tal ação e se o prefeito
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sabe disso. Questionou quem fiscaliza e autoriza obras da Emec. Falou que
vai provar as irregularidades e podem processá-lo. Pediu providências à
Prefeitura pois o povo quer saber. Em fala PELA ORDEM, o Vereador
Fabão da Habitação agradeceu as ligações recebidas, especialmente as do
Vereador Adriano Galinhão. Cumprimentou seu amigo Policial Janderson,
presente na galeria. No QUARTO PRONUNCIAMENTO, o Vereador
Cabo Porto saudou o Presidente, a Mesa Diretora e o público que assistiu a
esta Sessão. Em seguida, convidou o Vereador Geraldinho Feu Rosa para
acompanhá-lo nas ordens de serviço e nos serviços que estão em
andamento nos bairros São Francisco, Residencial Jacaraípe, Lagoa, Jardim
Atlântico e Riviera. Lamentou a ausência do Vereador nas inaugurações da
nova iluminação na Orla de Jacaraípe, a Primeira Etapa e Segunda Etapa do
calçadão. Disse também que queria vê-lo na UPA de Castelândia para
acompanhar as obras, assim como na inauguração da Farmácia de
Carapina, no Hospital Materno e também acompanhar o treinamento da
nova turma da Guarda Civil. Disse também que já chamou de “assassinos”
as pessoas responsáveis da Cesan sobre a poluição do Córrego Irema.
Concordou com a atitude do Vereador Aécio ao registrar uma CPI no caso
da Cesan. Afirmou que, no bairro Lagoa, o Vereador Geraldinho Feu Rosa
foi, só que chamou os moradores locais de porcos, comprando uma briga
com a comunidade. Concorda com o vereador supracitado quanto à limpeza
na Praça Encontro das Águas, mais precisamente do lado dos quiosques,
dizendo que ali o problema se deve à cultura da população local. Falou
também que a segurança pública é responsabilidade do estado e que o
vereador não cobra do estado, mas somente da prefeitura. Segundo o
Vereador Cabo Porto, foi veiculado num jornal televisivo da TV Gazeta
que a cada vinte delegacias no Estado, apenas uma tem estrutura ideal.
Negou o pedido de Aparte feito pelo Vereador Geraldinho Feu Rosa.
Parabenizou o Presidente da Câmara, Vereador Rodrigo Caldeira, pelo
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Primeiro Fórum sobre Acessibilidade em Laranjeiras. Citou o Projeto
Indicativo de Lei 19/2017, que discorre sobre a implantação em praças
públicas de brinquedos adaptados para crianças com deficiências. Falou
dos problemas de acessibilidade na própria Câmara. Na fala seguinte
abordou sobre a questão do banco de horas para os policiais militares, que
em horas fora de serviço têm que comparecer a audiências fora do horário
de serviço, sem contar como hora trabalhada. Citou a Portaria Nº 754, do
dia 19/09/2018, a qual regulamenta a carga horaria com relação à presença
em audiências. Elogiou o Comandante Geral da Polícia Militar, Cel.
Ramalho. Em seguida o vereador exibiu o vídeo de uma criança com uma
arma de grosso calibre e cantando funk. Disse que no ranking do PISA
(Programa Internacional de Avaliação de Estudantes), o Brasil se encontra
na posição nº 58. Justificou essa posição pela dificuldade dos professores
em demonstrar hierarquia nas salas de aula. Cobrou uma pessoa presente,
Sr. Nardoto, implantação da escola militar no município, citando o exemplo
da Prefeita Iracy, do município de Montanha, que promoveu a Primeira
Escola militar de Ensino Fundamental no Espírito Santo. Em fala PELA
ORDEM, o Vereador Geraldinho Feu Rosa contradisse o Vereador Cabo
Porto, ao afirmar que tem ido sim aos lugares citados na fala anterior. E
confirmou que há muitas reclamações nestes lugares. Disse que muitas
obras foram iniciadas agora pelo motivo de ser período de política
(eleições), com o intuito de ludibriar a população. Em seguida o Vereador
Nacib Haddad pediu para passar o seu tempo de pronunciamento para o
Vereador Pastor Ailton, alegando que precisava se ausentar. Em fala PELA
ORDEM, o Vereador Wellington Alemão começou agradecendo ao
Vereador Guto Lorenzoni que, quando foi secretário de Serviços,
possibilitou a conclusão da obra na Praça de São Judas. Lembrou que não é
função de vereadores fazer obras, mas nesse caso foi possível graças a uma
emenda parlamentar dele, Vereador Welington Alemão, e da Vereadora
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Quélcia Gonçalves. Achou que foi uma falta de respeito muito grande ao
ter negado o pedido de fala dele e do Presidente Kennedy, presidente da
Associação de Moradores local, durante a inauguração da obra. Manifestou
repúdio a esse fato. NO QUARTO PRONUNCIAMENTO, o Vereador
Pastor Ailton desejou boa tarde a todos os presentes, ao Presidente da Casa,
Vereador Rodrigo Caldeira, aos Edis presentes e ao público que
acompanhou a sessão pela internet. Primeiro, dirigiu-se à Vereadora
Quélcia, afirmando que os discursos dele não são eleitoreiros e que, desde
o início do seu mandato, manteve coerência em seus discursos.
Parabenizou a própria Vereadora Quélcia pelo empenho na construção e
inauguração da obra da Praça de São Judas. Fez referência à fala do
Vereador Wellington Alemão, quanto ao descaso com o presidente do
Bairro São Judas, ao qual chamou de Tatu, pela negação da fala do mesmo
na inauguração, fazendo referência à possível retaliação política nesse caso.
Em fala PELA ORDEM a Vereadora Quélcia rebateu a acusação de
retaliação política, nos casos em que foram negadas as falas do Presidente
da comunidade em questão e do Vereador Wellington Alemão, justificando
ter sido possível erro da assessoria de Comunicação da Prefeitura. Afirmou
que a Secretaria de Serviços do município está “vendida” a um candidato a
deputado estadual. E que quem apoia candidato a deputado estadual que
não for da preferência do Diretor da Secretaria de Obras, não está sendo
atendido pelo órgão. Espera que o prefeito faça mudanças na secretaria.
Após a fala da vereadora, o Vereador Pastor Aílton retomou a fala
corroborando com a palavra da Vereadora Quélcia quanto ao uso da
máquina pública segundo interesses eleitorais. Em APARTE, o Vereador
Fabão da Habitação chamando a atenção do Presidente Tatu, da
comunidade de São Judas, disse que também foi impedido de falar na
própria comunidade na inauguração de obra, sendo atendido apenas
posteriormente. Reforçou que o Prefeito deveria rever a composição da sua
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Assessoria de Comunicação. Isentou o próprio prefeito por estes
constrangimentos. Pediu atenção ao problema do aparelho de raio-x da
UPA de Serra Sede, o que leva o munícipio a gastar com o traslado de
pacientes da Serra Sede até a UPA de Carapina, enfatizando que o gasto
que se tem com isto poderia ser investido no conserto do aparelho de raiox. Agradeceu e devolveu a palavra ao Vereador Pastor Aílton. Ao retomar a
fala, o Vereador chamou atenção para a questão do bairro Santiago da
Serra. Disse que foi à ECO 101 e que esta disse que a responsabilidade pelo
acesso às comunidades é da Prefeitura, e que na prefeitura lhe disseram que
é responsabilidade da ECO 101. Em fala PELA ORDEM, o Vereador
Wellington Alemão disse que seis vereadores foram à ECO-101 e foram
feitos de bobos. Há cerca de um ano, a concessionária prometeu instalar
radares, mas empurra responsabilidade para DENIT E ANTT. A Vereadora
Quélcia Gonçalves pediu apoio dos deputados estaduais e federais da serra
apoiem a manutenção das varas judiciais na Serra. Sobre a reunião com o
Prefeito sobre o estacionamento rotativo, os comerciantes pediram a
instituição do serviço. Pediu ao prefeito que olhe com carinho para a SerraSede, pois o bairro pede socorro. 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. EMENDA Nº 20/2018: suprime o Art. 9º do
Projeto de Lei Nº 100/2018. De autoria da Comissão de Justiça da CMS.
Foi à discussão em que o Vereador Wellington Alemão solicitou leitura do
parecer da Emenda e esta foi proferida pelo Segundo Secretário, Vereador
Adriano Galinhão. Em seguida, foi à votação. Emenda aprovada por
dezesseis votos favoráveis, a despeito de dois contrários.

PROJETO DE

LEI Nº 100/2018: anexo à Mensagem Nº 52/2018 - altera as Leis
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Municipais Nº 3.360/2009, 3.361/2009, 3.479/2009 e dá outras
providências. De autoria do Executivo Municipal. Não houve discussão.
Foi à votação com pareceres favoráveis das Comissões de Justiça e com
Emenda anteriormente aprovada. Projeto aprovado por dezessete votos
favoráveis, a despeito de um voto contrário. 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 21/2018: Mensagem nº 97/2018 - Comunica sobre o Veto Total
ao Autógrafo de Lei Nº 4.863/2018 - PL Nº 271/2017, de autoria do
Vereador Miguel da Policlínica. Veto originário do Executivo Municipal.
No entanto, a matéria foi retirada da pauta, haja vista o autor do PL estar
ausente neste momento da sessão. Não havendo nada mais a tratar,
encerrou-se esta Sessão, a próxima será regimental, quarta-feira, dia vinte e
seis, 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 segunda-feira, dia vinte e
quatro, mês de setembro, ano dois mil e dezoito.
RODRIGO MÁRCIO CALDEIRA
Presidente
ROBERTO FERREIRA DA SILVA
Primeiro-Secretário
HÉLVIO PIRES TOLENTINO
Taquígrafo Parlamentar

