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ATA

DA

SEXAGÉSIMA

SEGUNDA

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 OITO, MÊS DE OUTUBRO, ANO DOIS MIL E
DEZOITO, ÀS DEZESSEIS HORAS (08/10/2018, 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.
Aos oito dias, 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, PTC; Nacib
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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, cantouse o Hino Nacional. Em seguida, o Primeiro-Secretário procedeu à leitura
bíblica em Tiago, Capítulo um, Versículos dois a quatro. Em seguida, o
Presidente invocou a proteção de Deus e declarou aberta a presente Sessão.
Em seguida, o Primeiro-Secretário inclui a Ata da Sessão Ordinária do dia
vinte e quatro de setembro do presente ano. 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 deliberálas ao Plenário. PROJETO DE LEI Nº 173/2018: dispõe sobre a
obrigatoriedade de fixação de indicação de endereço e número de telefone
do serviço especializado em abordagem social nos estabelecimentos
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comerciais do ramo alimentício. De autoria do Vereador Fábio Duarte.
PROJETO DE LEI Nº 174/2018: institui gratuidade para pacientes
acometidos de Lúpus no transporte coletivo urbano no Município da Serra
e dá outras providências. De autoria do Vereador Fábio Duarte. PROJETO
INDICATIVO Nº 48/2018: indica ao Poder Executivo o Projeto Energia
Solar na Iluminação Pública. De autoria do Vereador Adilson de Novo
Porto Canoa. REQUERIMENTO DE VOTO DE CONGRATULAÇÃO Nº
41/2018: Voto de Congratulação ao lutador de Jiu-jitsu, Fledis de Oliveira
Gonçalves.

De

autoria

do

Vereador

Cabo

Porto.

GRANDE

EXPEDIENTE/ORADORES INSCRITOS. Consoante o Artigo Nº 151,
do 3º Parágrafo do RI. Inscreveram-se para uso da Tribuna os Senhores
Vereadores: Cleusa Paixão, Luiz Carlos Moreira, Guto Lorenzoni
Alexandre

Xambinho

e

Fabão

da

Habitação.

No

PRIMEIRO

PRONUNCIAMENTO, a Vereadora Cleusa Paixão saudou o presidente, os
Edis, o público presente e os que acompanharam a sessão. Em seguida,
Falou que três mulheres estarão representando o Espírito Santo e
parabenizou as mulheres que disputaram o cargo de deputada estadual.
Disse que saiu feliz da campanha, a despeito de outros que não obtiveram
sucesso. Falou que começou um bairro de lona durante a caminhada e lutou
por melhorias. Sempre acreditou em projetos sociais e em fazer trabalho de
equipe. Falou que viu passar três prefeitos na cidade e todas as vezes em
que esteve no gabinete do prefeito, foi para pedir condições sociais de vida
naquele lugar. Fica muito feliz ao ver obras chegando a Nova Almeida. A
região não tinha linha de ônibus, Cemei, nem escola de ensino médio. Por
meio de lideranças comunitárias conseguiram muitas coisas. Ficou triste ao
ouvir de morador que vereador não faz nada, bem como o gestor do
município, que sabe ser a participação dos vereadores muito importante. Já
aprovou diversos projetos do prefeito e não foi reconhecida vereadora da
cidade. Mas sairá mais forte dessa. Hoje Nova Almeida já foi contemplada
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com entrega das escrituras, mas há participação dos movimentos populares
pela moradia. Não caíram do céu os títulos de propriedade. Parabenizou o
Vereador Guto Lorenzoni por se colocar à disposição de todos. Disse ter
carinho pelo prefeito que passou na rua Cândido Bezerra e moradora pediu
pavimentação. Criticou quem joga voto fora ao ter chance de mudar. Disse
ter se saído vitoriosa pois ganhou 1200 votos. Agradeceu aos 3183 eleitores
que acreditaram em sua representação na Assembleia Legislativa.
Agradeceu sua família que trabalhou com ela e a pouca ajuda que teve foi
dada por Guto Lorenzoni, já que são da mesma coligação. Quer ir para a
rua e fiscalizar todas as obras e agora vai fazer o que tem direito de fazer.
Torceu por uma boa gestão do Governador Casagrande e que entregue o
hospital materno-infantil. Acredita que a Serra vai avançar e vai levar
melhores condições para o povo. Abençoou todos e torceu para que seja
feita a vontade de Deus. No SEGUNDO PRONUNCIAMENTO, o
Vereador Luiz Carlos Moreira cumprimentou todos os presentes. Disse que
nas eleições uns choram e outros sorriem, a exemplo do Vereador
Alexandre Xambinho que irá representar o povo da Serra. Disse que nós
precisamos dele e que irá fazer falta nesta Câmara. Disse que o edil foi
humilde ao pedir apoio e que isso é humildade, pois os humildes se
exaltam. Ele não apoiou o candidato, mas lhe desejou boa sorte. Disse que
ele deve ter compromisso com nossa Serra. Viu os vídeos e discursos do
candidato e em todos o seu compromisso era reafirmado. Falou em seguida
que nova etapa se inicia na Câmara, pois é preciso união na Casa haja vista
haver mais dois anos de mandato pela frente. Nesse sentido, acredita na
administração municipal. Está pronto para ajudar a Serra e fazer
encaminhamentos e precisa do apoio conjunto. Torceu pela eleição de Guto
Lorenzoni e pediu muitos votos para ele. Chorou muito pois queria eleição
do edil. Disse que o edil venceu e não perdeu, pois tem coragem. Disse que
a Câmara Municipal teve papel muito importante nessa eleição. Disse que o
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povo não quer mais conversa com político. Nenhum eleito atualmente
obteve mais votos do que o pronunciante nas três vezes em que foi
deputado. Falou ao Presidente Rodrigo Caldeira que a Câmara precisa
buscar um caminho melhor ao Município. Disse que o caminho é o da
unidade. No TERCEIRO PRONUNCIAMENTO, o Vereador Guto
Lorenzoni saudou todos os presentes, os Edis e a Mesa Diretora. Disse ser
com muita alegria que veio à tribuna e que não queria utilizar fala para
promover sua candidatura e correr risco de crime eleitoral. Obteve quase 24
mil votos. Agradeceu aos vereadores da CMS por gesto de amizade e ajuda
de acordo com os espaços políticos. Agradeceu ao prefeito por ver
necessidade de um Deputado Federal trazer recursos à cidade. Falou que
cada Vereador tem direito a emendas de 60 milhões de reais por ano.
Afirmou que não é fácil administrar problemas de saúde, educação e
segurança, pois é difícil sobreviver apenas com recursos dos municípios.
Falou que devemos cobrar dos entes federais recursos para o município.
Disse que quem faz obras é o prefeito e que tem compromisso com obras
sociais. Em seguida cumprimentou o futuro Deputado Estadual Alexandre
Xambinho. Disse saber que emendas virão em sua maioria para a Serra.
Falou que desde 24/08/2018 andou pela Serra e conheceu necessidades de
todos os bairros da cidade. Disse que foi derrotado no pleito por causa do
candidato Amaro Neto que tirou mais de 50 mil votos da Serra. Diziam que
ele deveria vir a deputado estadual, mas olhou para o futuro e para a
política do grupo. Falou que não recebeu nenhum centavo do fundo
partidário e vai continuar honrando a Serra, pois é preciso melhorar. Por
fim, agradeceu a todos que o ajudaram em sua campanha. No QUARTO
PRONUNCIAMENTO, o Vereador Fabão da Habitação cumprimentou
toda a audiência. Parabenizou Guto Lorenzoni pela caminhada e disse que
tudo o que ocorre é vontade de Deus, falou que seu momento vai chegar.
Também parabenizou o Vereador Pastor Ailton pela coragem. Estendeu
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palavra ao Vereador Alexandre Xambinho e disse que seu filho Nícolas
torceu muito pelo candidato. Falou que é preciso unir forças pelo bem
comum da Serra. Também parabenizou Cleusa Paixão Em seguida, falou
do Deputado reeleito Bruno Lamas, e que sua caminhada foi muito difícil.
Disse que o Governo do Estado não atendeu às promessas feitas à cidade.
Em seguida, falou que todo o estado tem problemas com a saúde, está
precária no país. É preciso ter cuidado ao cobrar algo e que se deve subir à
tribuna para trazer soluções. Disse que Xambinho trabalhará em parceria
com Bruno Lamas em prol do município. Falou que a votação foi menor
este ano pois muita gente deixou de votar. Agradeceu por todo o apoio nas
eleições. Em fala pela Ordem, o Vereador Guto Lorenzoni disse que sua
campanha teve custo mas não utilizou fundo partidário. No QUINTO
PRONUNCIAMENTO, o Vereador Alexandre Xambinho cumprimentou
todos os presentes, agradeceu a Deus e a seus familiares pelo apoio.
Agradeceu aos 12095 votos obtidos nesse domingo, um dia especial e
marcante. Lembrou o primeiro mandato aos 25 anos na CMS com 2838
votos, sendo o oitavo mais votado e primeiro representante de Barcelona.
No segundo mandato, foi o segundo mais votado da cidade. Agora a Serra e
o estado o abençoou. Agradeceu o apoio das lideranças comunitárias, as
parcerias políticas e à equipe de apoio. Agradeceu especialmente ao
Prefeito Audifax Barcelos pelo apoio. Agradeceu ao Edil Guto Lorenzoni
por acreditar em um projeto. Agradeceu ao Partido Rede Sustentabilidade,
aos filiados e a todos que auxiliaram. Disse que recebeu ligação de repórter
de A Gazeta e respondeu que sua bandeira é defender a Cidade da Serra,
maior cidade do estado e quem mais arrecada. Há Abdo Saad, Contorno do
Mestre Álvaro, Faça Fácil, ES-010, Escola Aristóbulo Barbosa Leão etc.
Falou que 90% das escolas do município são sucateadas, por isso, é preciso
reformá-las e ampliá-las. Também irá discutir redução da taxa de esgoto.
Vai discutir junto ao governo a questão das especialidades médicas. Vai
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lutar para que o Hospital Dório Silva seja o centro de especialidades da
Serra. Prometeu representar cada um dos vereadores e quer ser canal entre
governo do estado e Câmara da Serra. Disse ser preciso pensar naqueles
que mais precisam e governar para os mais pobres. Agradeceu à Cidade da
Serra. Em fala PELA ORDEM, o Presidente Rodrigo Caldeira parabenizou
todos os edis que foram candidatos e especialmente o Vereador Alexandre
Xambinho por ter obtido vitória. Falou que foi atípico o processo eleitoral,
que não é fácil pedir voto atualmente. Abençoou Xambinho e desejou boa
representação da cidade na Ales. Reiteraram os vereadores Wellington
Alemão,

Roberto

Catirica

e

Stéfano

Andrade.

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 102/2018: dá a
denominação do Museu Histórico de Serra, localizado no Centro de Serra:
"Museu Judith Leão Castello Ribeiro". De autoria da Vereadora Quélcia
Gonçalves. Não houve discussão, foi à votação. Projeto aprovado por
quinze votos favoráveis. PROJETO DE LEI Nº 141/2018: dispõe sobre a
obrigatoriedade ao uso do tijolo ecológico nas construções das obras
públicas no Município da Serra e dá outras providências. De autoria do
Vereador Roberto Catirica. Foi à discussão, em que o proponente esclareu
que o projeto visa a um novo olhar sobre a sustentabilidade, o que se
coaduna com o partido Rede que gere a cidade. Falou que as obras públicas
devem utilizar o tijolo ecológico e que o município já possui uma empresa
que o produz a partir de resíduos sólidos. Foi à votação. Projeto aprovado
por quinze votos favoráveis. Em justificativa de voto, o Vereador Guto
Lorenzoni disse que desconhece custo do tijolo e que a licitação geralmente
busca valor menor, por isso deverá aguardar veto do Executivo. O
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proponente agradeceu os votos recebidos e disse que houve um estudo
sobre outras cidades que já o utilizam e que o custo certamente deve ser
menor, além da preocupação com as obras públicas sustentáveis. VETO Nº
23/2018: anexo à Mensagem Nº 106/2018 - Comunica Sobre o Veto Total
ao Autografo de Lei n° 4.877/2018 - PL 96/2018 de Autoria Vereador
Stefano Andrade. Veto originado do Executivo Municipal. Em discussão, o
Vereador Stéfano Andrade solicitou leitura da justificativa ao Veto, o que
foi atendido. Foi à votação. Veto mantido por nove votos favoráveis, a
despeito de seis desfavoráveis. Não havendo nada mais a tratar, encerrou-se
esta Sessão, a próxima será regimental, quarta-feira, dia dez, 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, PrimeiroSecretário da Mesa Diretora, bem como por este Taquígrafo Parlamentar.
Palácio “Judith Leão Castello Ribeiro”. Sala das Sessões “Flodoaldo
Borges Miguel”. Em segunda-feira, dia oito, mês de outubro, ano dois mil e
dezoito.

RODRIGO MÁRCIO CALDEIRA
Presidente

ROBERTO FERREIRA DA SILVA
Primeiro-Secretário

HÉLVIO PIRES TOLENTINO
Taquígrafo Parlamentar

