Página 1 de 6

ATA

DA

SEXAGÉSIMA

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

SEGUNDA-FEIRA,

DIA

PRIMEIRO, MÊS DE OUTUBRO, ANO DOIS MIL E DEZOITO, ÀS
DEZESSEIS HORAS (1º/10/2018, 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.
Ao primeiro dia, do mês de outubro, 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 1 Coríntios, Capítulo dois, Versículo nove. Em seguida, o
Presidente invocou a proteção de Deus e declarou aberta a presente Sessão.
Impreterivelmente, neste dia, não houve Ata a ser deliberada. 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. VETO Nº 26/2018: anexo À Mensagem N° 115/2018, de
Autoria de Executivo Municipal - Comunica Veto Total ao Autógrafo de
Lei n° 4.891/2018 - PL N° 27/2018 de Autoria da Vereadora Cleusa
Paixão. Veto originado do Executivo Municipal. VETO Nº 27/2018: anexo
à Mensagem Nº 118/2018 - Comunica sobre o Veto Total ao Autógrafo de
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Lei Nº 4.894/2018 – PL Nº 147/2018 de Autoria do Vereador Geraldinho
PC. Veto originado do Executivo Municipal. PROJETO INDICATIVO Nº
47/2018: dispõe sobre a obrigatoriedade de as Instituições Bancárias
disponibilizar o espaço físico para o descanso de idosos e portadores com
deficiência na área dos caixas eletrônicos do Município da Serra. De
autoria do Vereador Adriano Galinhão. Em fala PELA ORDEM, a
Vereadora Quélcia Gonçalves disse que no dia 02/10/18 a Serra vai parar,
em que haverá grande manifestação contra a evasão no município dos
órgãos públicos do Poder Judiciário. Convidou vereadores e público
presente

a

fazer

manifestação

pacífica.

GRANDE

EXPEDIENTE/ORADORES INSCRITOS. Consoante o Artigo Nº 151,
do 3º Parágrafo do RI. Inscreveram-se para uso da Tribuna os Senhores
Vereadores: Geraldinho Feu Rosa, Aécio Leite e Stéfano de Andrade. No
PRIMEIRO PRONUNCIAMENTO, o Vereador Geraldinho Feu Rosa
saudou o presidente, os Edis, o público presente e os que acompanharam a
sessão. Em seguida, agradeceu o apoio dos munícipes por seu trabalho.
Disse que irá continuar fiscalizando, pois a população deu o voto de
confiança para trabalhar em prol do município. Falou que sempre estará em
visita aos bairros a fim de trazer melhores condições ao município. Ainda
disse sobre o caos vivido no município, acha que é possível fazer mais. O
povo está querendo melhores condições de vida, o básico que, segundo o
edil, não está assegurado. O povo não vê os remédios, nem segurança. Não
é possível nem utilizar um celular na rua. Falou que o governo do estado
tem culpa, mas o município tem mais culta. Falou que a guarda municipal
poderia auxiliar a polícia a evitar assaltos. Recentemente um pai de família
saiu para trabalhar às cinco horas da manhã e ladrão deu um monte de tiros
nele. Também falou que os colégios estão largados. Falou que não há
empenho do município. O prefeito assinou ordens de serviço por ser
período eleitoral, mas é sabido que nada será feito e as obras serão
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paralisadas. As policlínicas ficam cheias e o povo não tem atendimento,
onde os bancos estão sujos e rasgados. Reclamou que seis milhões de reais
foram gastos e só metade da Praça Encontro das Águas foi feita. Disse que
os vereadores são obrigados a votar a favor do Poder Executivo, sob pena
de perderem cargos comissionados. Conclamou os demais edis a não
cruzarem os braços, pois foram contratados para fiscalizar. No SEGUNDO
PRONUNCIAMENTO, o Vereador Aécio Leite cumprimentou todos os
Edis e o público presente. Em seguida, falou que esteve na Praça Encontro
das Águas e mostrou vídeo de obra realizada pela empresa Emec, no valor
de seis milhões de reais. A obra tinha aspecto diferente do esperado,
segundo o edil. Veio questionar pois o dinheiro é público e pago pelo povo
da Serra. Falou que a obra é faraônica, mas foi entregue pela metade.
Frisou que não podemos concordar com isso. Não há verba para reformar
bancos da UPA, nem para comprar coisas de que se necessita; não confere
projeto original e o que foi entregue. Vai denunciar enquanto tiver voz.
Com respeito ao prefeito, quer discutir e denunciar. O município da Serra é
o que mais arrecada e precisa fazer gastos de forma correta. No
TERCEIRO PRONUNCIAMENTO, o Vereador Stéfano de Andrade
saudou todos os presentes, os colegas vereadores, todos os presentes e
internautas. Subiu à Tribuna para agradecer ao Presidente do PHS, Rogério
Pinheiro, que marcou reunião para atender os Edis. Disse que o partido é
democrático e respeita posicionamento dos vereadores. Falou que deseja
representar muito bem o partido PHS nesta Casa de Leis. Também relatou
um incidente, vandalismo, de que a comunidade escolar de Serra Dourada
III foi vítima. Sua mãe foi aluna da Escola Sônia Regina, onde fez EJA
(Educação para Jovens e Adultos), o próprio Edil frequentou a escola em
dois turnos, sendo que acompanhava sua mãe no noturno. A escola ensinou
operações básicas e melhores a leitura de sua mãe. O corpo pedagógico da
escola tem amor por ensinar às crianças da região do Civit (Maringá,
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Cidade Pomar). A escola é muito bem administrada pelos funcionários. Lá,
vândalos puseram fogo na biblioteca e picharam várias paredes. Eis um
desrespeito por uma instituição que quer entregar cidadãos de bem à
comunidade, pois o futuro da comunidade perpassa pela escola. Não
podemos furtar alunos que querem aprender. Aquela escola forma médicos,
advogados, policiais, garis etc.. Forma cidadãos de bem. Falou aos edis que
não se pode ficar calado. A falta da escola em comunidade forma traficante,
bandido e criminosos que invadem casa de famílias de bem. Em janeiro,
quando os computadores da escola foram roubados, notificou ao Governo
do Estado, pois é sua obrigação garantir a segurança no entorno da
instituição. O Governo ainda não tomou as medidas necessárias.
Disponibilizou um porteiro, mas não é suficiente. Fez reforma, mas fará
mais. Também reclamou da falta de iluminação no local. Agradeceu ao
Capitão Cardoso que fará atendimento especial à escola. Também
agradeceu ao Coronel Miranda por apoio dado por meio da Guarda
Municipal. Depois falou de enquete respondida por alunos e pessoas da
comunidade e que entregou suas demandas dos moradores à Sedur. Falou
que é importante formar bem um cidadão para que os próximos políticos
sejam melhores. Disse que não medirá esforços para dar sensação de
segurança e repor cada livre parede destruída. Em APARTE, o Vereador
Adilson de Novo Porto Canos colocou-se à disposição. O Pronunciante
agradeceu o apoio de seus pares e pelos contatos feitos juntos às
secretarias. 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
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Basílio da Saúde. Veto originado do Executivo Municipal. Não houve
discussão, foi à votação. Veto mantido por quatorze votos favoráveis, a
despeito de dois contrários. 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. Não houve discussão, foi à votação. Veto derrubado por treze
votos desfavoráveis, a despeito de dois favoráveis. Não havendo nada mais
a tratar, encerrou-se esta Sessão, a próxima será regimental, quarta-feira,
dia três, mês de outubro 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 primeiro,
mês de outubro, ano dois mil e dezoito.

RODRIGO MÁRCIO CALDEIRA
Presidente

ROBERTO FERREIRA DA SILVA
Primeiro-Secretário

HÉLVIO PIRES TOLENTINO
Taquígrafo Parlamentar

