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ATA DA QUINQUAGÉSIMA NONA

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 VINTE E SEIS, MÊS DE SETEMBRO, ANO DOIS MIL
E DEZOITO, ÀS DEZESSEIS HORAS (26/09/2018, 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 seis 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 Nacional. Em seguida, o Primeiro-Secretário procedeu à
leitura bíblica em Mateus, Capítulo dezoito, Versículos vinte e um e vinte e
dois. 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 dezenove 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 ProcuradoriaGeral deste Órgão Legislativo que, durante o prazo Regimental, as
apreciam, emitem seus Pareceres, a fim de deliberá-las ao Plenário.
PROJETO DE LEI Nº 46/2018: declara de Utilidade Pública Municipal a
Associação do Agroturismo da Serra - AGROTUR Serra. De autoria do
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Vereador Alexandre Xambinho. OFÍCIO Nº 21/2018: Indicações de 2.292
a 2.386 – 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: Aécio Leite, Stéfano de Andrade, Geraldinho Feu
Rosa e Pastor Ailton. No PRIMEIRO PRONUNCIAMENTO, o Vereador
Aécio Leite saudou o presidente, os Edis, o público presente e os que a
acompanharam pela Câmara Web. Em seguida, demonstrou alegria diante
do acontecido no país, haja vista o reconhecimento do trabalho do seu
partido, pelo que fizeram de bom neste país. Disse que, após sofrerem
acusações e perseguições, obtiveram reconhecimento da nação brasileira. A
despeito de agressões dos meios de comunicação, especialmente a Rede
Globo, o povo ainda reconhece importância do partido. Mesmo não
ganhando a eleição, seu partido irá dar trabalho, pois o povo reconhece a
existência do partido que não acabou com os sonhos e ideologias.
Pensaram que acabariam com o Lula, mas ficaram mais fortes. O próprio
Senado reconheceu que não houve “pedalada”. Pesquisas apontam que o
povo votará maciçamente em seu partido. Foram chamados de ladrões e
bandidos, mas o povo os reconheceu. Pesquisas apontam que o partido por
se dar bem no primeiro turno ou até mesmo ganhar. No SEGUNDO
PRONUNCIAMENTO, o Vereador Stéfano Andrade cumprimentou todos
os Edis e destacou o Vereador Luiz Carlos Moreira como exemplo de
parlamentar desta Casa. Em seguida, falou em nome no partido PHS, do
qual o pronunciante e o Vereador Roberto Catirica fazem parte. Afirmou
que o partido tem boa representatividade estadual e federal. Disse que
foram surpreendidos por consulta da mídia sobre apoio aos candidatos do
partido. Então, frisou que eles fazem da bandeira e do estatuto do PHS o
respirar e pulsar dentro desta Casa. Disse dever ao apoio da legenda no
sustento da eleição, pois o segundo colocado ficou com 700 votos a menos
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que os edis obtiveram. Não negam sua raiz e reconhecem haver bons
nomes do partido em outras instâncias. Em APARTE, o Vereador Roberto
Catirica disse que o segundo colocado na legenda teve oportunidade para se
lanças candidato a deputado federal, mas não tiveram resposta positiva do
suplente. Sendo assim, por questão de municipalidade, tomaram suas
decisões e saberão honrar estatuto do PHS. Não serão vítimas de corda no
pescoço. Disse que o Líder do Partido é político de grande envergadura,
está na Assembleia, já foi vereador de Vitória e continuará na Assembleia,
com apoio. Disse que responderá ao PHS, de forma positiva, para ajudar os
candidatos no ES. Falou Stéfano que pesquisou candidatos do PHS e
colheu

sugestões

para

candidaturas

no

Estado.

Falou

que

a

representatividade do PHS na Serra é exponencial e que não entende
pressão sobre os políticos da Serra. Disse que construções políticas são
com conversa e não sob pressão. Em fala PELA ORDEM, o Vereador Luiz
Carlos Moreira disse que o MDB está de braços abertos, pois é
democrático. O Vereador Roberto Catirica reafirmou importância do
diálogo no PHS e agradeceu apoio do Vereador Moreira. No TERCEIRO
PRONUNCIAMENTO, o Vereador Geraldinho Feu Rosa saudou todos os
presentes. Em seguida, falou sobre promessas de campanha feitas pelo
Prefeito, pois o povo desejava saúde de qualidade. Falou que os moradores
da Serra não conseguem marcação de consultas. Após, disse que em um
posto de saúde fez filmagens e pedirá autorização para exibir. Falou que há
pessoas desde janeiro esperando uma consulta. Falou que alguns remédios
não constam no posto de saúde. Como exemplo, disse que seu vizinho
descobriu caroços e vizinhos contribuíram para ida a uma consulta.
Descobriu que estava com câncer e faleceu em 30 dias. Após um ano de
morte, os remédios chegaram. Falou que muitas pessoas do Brasil inteiro
estão agradecendo ao Edil pelo trabalho realizado. Falou que não tem como
deixar família vir a Serra, pois não há segurança. Depois disse que a
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construção da rede de esgoto próxima à Lagoa Juara fará dejetos irem para
o “penicão de Jacaraípe”. Falou ser um absurdo não haver tratamento de
esgoto e depois seguir o esgoto para a praia. Disse que casas estão sendo
vendidas no bairro, mas ninguém quer comprar por causa do odor. Falou
que a Serra é a cidade que mais arrecada impostos e nada faz. Em seguida,
disse que muitos edis não assinam CPI para não perder cargos na
Prefeitura. Falou que há ausência de iluminação em parte da praia, o que
gera insegurança. Em seguida, o Vereador Pastor Ailton declinou de sua
fala. 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 21/2018: Mensagem nº 97/2018, de autoria do Executivo
Municipal, comunica sobre o Veto Total ao Autógrafo de Lei nº
4.863/2018, PL Nº 271/2017. De autoria do Vereador Miguel da
Policlínica. No entanto, a matéria foi retirada de pauta diante da ausência
de seu Vereador proponente. 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, PrimeiroSecretário 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 quarta-feira, dia vinte e seis, mês de setembro, ano
dois mil e dezoito.

RODRIGO MÁRCIO CALDEIRA
Presidente

ROBERTO FERREIRA DA SILVA
Primeiro-Secretário

HÉLVIO PIRES TOLENTINO
Taquígrafo Parlamentar

