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ATA

DA

SEXAGÉSIMA

QUARTA

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 QUINZE, MÊS DE OUTUBRO, ANO DOIS MIL E
DEZOITO, ÀS DEZESSEIS HORAS (15/10/2018, 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 quinze 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,

Página 2 de 8

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 cinquenta e sete, Versículos um e dois.
Então, o Vereador Fábio Duarte solicitou um minuto de silêncio em
memória do Senhor Valteno Prado, conhecido como Pitiele, brutalmente
assassinado em Porto Canoa. Em seguida, o Presidente invocou a proteção
de Deus e declarou aberta a presente Sessão. Impreterivelmente, não houve
ata

a

ser

deliberada

nesta

sessão.

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. REQUERIMENTO Nº 23/2018: solicita que seja
requisitado a Prefeitura Municipal da Serra, todos os processos da licitação
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de Contratação da empresa EMEC Obras e Serviços Ltda. Licitação
N°006/2016.

De

autoria

do

Vereador

Aécio

Leite.

GRANDE

EXPEDIENTE/ORADORES INSCRITOS. Consoante o Artigo Nº 151,
do 3º Parágrafo do RI. Inscreveram-se para uso da Tribuna os Senhores
Vereadores: Cabo Porto, Fabão da Habitação, Geraldinho Feu Rosa, Fábio
Duarte,

Roberto

Catirica

e

Aécio

Leite.

No

PRIMEIRO

PRONUNCIAMENTO a palavra esteve com o Vereador Cabo Porto.
Começou saudando o Presidente, demais Edis, os presentes na galeria e os
internautas. Parabenizou os órgãos de segurança do município, no
cumprimento da Lei 4.878, em relação aos bailes funk clandestinos. Em
seguida pediu atenção dos presentes para a exibição de um vídeo que tratou
sobre a obrigatoriedade de ter alguém com formação em primeiros socorros
nas escolas, aprovado em Câmara no Estado de São Paulo. Após o vídeo, o
Vereador Cabo Porto pediu à Comissão de Justiça, que teve parecer
contrário, para aprovar a Lei neste sentido. Agradeceu ao Vereador Roberto
Catirica pela parceria e auxílio para que o processo andasse. Em APARTE,
o Vereador Catirica reforçou a importância da questão, porém ressaltou que
é necessário um amplo debate público sobre o assunto, com participação e
posicionamento dos professores por exemplo. Em seguida, o Vereador
Cabo Porto retomou a fala, lembrou que sem preparo uma situação dessas
pode ser pior. Parabenizou todas as Câmaras que aprovaram a Lei,
reclamou que vetos vindos do Executivo são acatados sem serem
analisados. Em APARTE, o Vereador Luiz Carlos Moreira disse que não é
da forma que o Vereador se expressou, pois há a necessidade de se definir
se tal projeto é um Projeto Indicativo ou de Lei. Explicou que sendo um
Projeto Indicativo, possivelmente a aprovação seria unânime, porém se for
um Projeto de Lei, “o Projeto de Lei sofre de vício de inciativa”, até por
que qualquer curso que for dado para preparar o profissional, vai gerar um
custeio para o município. Se não houver inconstitucionalidade, até o Poder
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Executivo Municipal pode sancionar, caso não haja alguma Adin. O
Vereador Cabo Porto retomou a fala, afirmando que procurou o Corpo de
Bombeiros e que seu comando se mostrou favorável a uma parceria com a
câmara, disponibilizando um número de chamada, além da ministração do
curso. Em APARTE, o Vereador Nacib Haddad afirmou que a
apresentação do Projeto tem vícios de inconstitucionalidade, por isso não
passou pela Comissão de Justiça. O Vereador Cabo Porto finalizou sua fala
afirmando que este mesmo projeto foi aprovado em diversas câmaras pelo
país. Em fala PELA ORDEM, o Vereador Roberto Catirica deu
continuidade ao tema, falou que ficou feliz com os debates sobre as leis.
Afirmou que há a Lei 2590/2003, sancionada pelo então Prefeito Sérgio
Vidigal, que institui noções básicas de primeiros socorros nas instituições
básicas de ensino. Além desta Lei há outras duas que tratam do mesmo
tema, decretadas na própria câmara. Aconselhou ao Vereador Cabo Porto a
apresentar o Projeto em questão como Projeto Indicativo. Disse que o
Vereador Rodrigo Caldeira tem um Projeto, o qual ele não sabe se foi ou
não sancionada, mas que também trata do mesmo assunto. Falou que o
custeio com esta formação não deveria caber ao município, mas pelos
professores, que deveriam apresentar também como critério de contratação,
efetiva ou temporária, uma formação em noções básicas em primeiros
socorros. Em fala PELA ORDEM, o Vereador Luiz Carlos Moreira disse
que é um tema complexo, porém já há leis que tratam do assunto. No
SEGUNDO PRONUNCIAMENTO do dia, o Vereador Fabão da Habitação
começou agradecendo os presentes. Em seguida lembrou que era Dia do
Professor, deu parabéns a sua filha que é pedagoga e a todos professores.
Fez um agradecimento ao amigo dele Salvador, que trabalha na Secretaria
de Serviços. Falou que a Serra Ambiental fez um péssimo trabalho em
Serra Dourada 2, em seguida exibiu um vídeo em que ele estava no local
onde a Serra Ambiental fazia uma obra, porém sem sinalização adequada, o
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que acarretou num pequeno acidente. Na sequência exibiu uma série de
fotos que mostram irregularidades na obra. Elogiou novamente o Salvador.
Em APARTE, o Vereador Adriano Galinhão elogiou ao Vereador Fabão da
Habitação. Este em seguida encerrou a sua fala. No TERCEIRO
PRONUNCIAMENTO do dia, o Vereador Geraldinho Feu Rosa, começou
saudando os presentes, na plenária, aos que acompanhavam pela internet,
além dos Edis presentes. Falou que em Feu Rosa um jovem foi morto por
causas banais, afirmou que se deve legislar de forma severa para inibir este
tipo de crime. Também falou que empresas contratadas pela Prefeitura,
fazem o serviço aparentemente bom, porém não há manutenção, como
exemplo falou de uma obra no bairro Feu Rosa. Em seguida exibiu um
vídeo gravado numa unidade de saúde no mesmo bairro, na qual o vereador
conversa com populares sobre os serviços prestados ali. Após o vídeo
criticou à administração do município. Disse que as unidades de saúde
estão ´largados`. Falou que na sessão seguinte continuaria sua fala. No
QUARTO PRONUCIAMENTO do dia, a palavra foi cedida ao Vereador
Fabio Duarte. O Vereador saudou os presentes e os que acompanhavam
pela internet. Falou sobre o assassinato de um cabelereiro em Porto Canoa,
que era querido na comunidade. Em seguida, lembrou do Dia do Professor
e agradeceu à sua mãe, que foi professora, coordenadora e diretora. Em fala
PELA ORDEM, a Vereadora Cleusa Paixão também parabenizou os
professores pelo dia. No QUINTO PRONUNCIAMENTO o Vereador
Roberto Catirica também fez menção ao dia dos professores e a própria
esposa que também é professora. Afirmou que recebeu uma matéria do
jornal Tempo Novo, que sairá um possível edital de processo seletivo para
professores no município. Disse ficar feliz pela proposição da qualificação
em magistério como critério de contratação. Propôs que através do
processo seletivo fosse também aplicado uma “prova seletiva”. Disse
também que alguns exames deveriam não teriam necessidades, segundo
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reclamações do pessoal do magistério. Como exemplo, citou o exame
videolaringoscopia, que só teria validade de um ano e obrigatoriamente é
feito todos os anos. Citou Guto Lorenzoni, indicando o mesmo para a
Secretaria de Educação, na qual o dito vereador poderia tratar desta
questão. Criticou o uso da idade como critério de desempate na avaliação.
Falou sobre a contratação dos professores de Libras, como projeto além de
um reajuste na bolsa dos estagiários de Pedagogia, e por fim falou da
possibilidade de contratação através de concurso público para professores
no município. Em fala PELA ORDEM, o Vereador Wellington Alemão
parabenizou a todos os professores. Disse estar feliz que provas façam
parte do processo seletivo ao cargo. Concordou com a fala do Vereador
Roberto Catirica quanto aos exames dispendiosos. Em fala PELA ORDEM,
O Vereador Roberto Catirica ressaltou que muitos desses exames têm
validade de 90 dias, muitas vezes custeados pelo profissional da educação.
Em fala PELA ORDEM, o Vereador Adilson de Novo Porto Canoa
também

parabenizou

os

professores

pelo

dia.

No

SEXTO

PRONUNCIAMENTO, o Vereador Aécio Leite fez menção também ao dia
dos professores, porém disse que a classe não tem muito o que comemorar,
principalmente os professores do município, sem reajustes, com um dos
piores salários no município da Serra. Afirmou que a Câmara também é
responsável pela situação, quando aprovou o “pacote de maldades” no
início do ano. Em seguida falou sobre um edital da prefeitura, o 003/2018,
disse que não conseguiu achar o resultado da licitação em concorrência, e
que também não está claro qual o serviço que será prestado pela empresa
ganhadora, “Polaite Locações de Equipamentos”, com um contrato de
1.356.710,00. Pediu esclarecimento quanto a esta questão. Afirmou que
ficou feliz com a CPI da ‘Emec’, que o papel da Câmara é este, e que
necessita rever um contrato de mais de 50 milhões. E é dever fiscalizar o
dinheiro

público,

de

investir

no

local

certo.

ORDEM

DO
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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 Nº26/2018: Mensagem n° 115/2018 de
Autoria de Executivo Municipal - Comunica Veto Total ao Autografo de
Lei n° 4.891/2018 - PL n° 27/2018 de Autoria da Vereadora Cleusa Paixão.
Veto advindo do Executivo Municipal. Foi à discussão em que a autora
solicitou retirada de pauta, no entanto há que ser votado nesta sessão. Foi à
votação. Veto foi derrubado por doze votos desfavoráveis, a despeito de
sete favoráveis. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 5/2018: ''Institui o
Prêmio 'Mulher Destaque' no Município de Serra''. De autoria da Vereadora
Cleusa Paixão. Não houve discussão, foi à votação. Projeto aprovado por
vinte votos favoráveis. PROJETO INDICATIVO Nº 47/2018: dispõe sobre
a obrigatoriedade de as instituições bancarias disponibilizar espaço físico
para o descanso de idosos e portadores com deficiência na areá dos caixas
eletrônicos do Município da Serra. De autoria do Vereador Adriano
Galinhão. Não houve discussão, foi à votação. Projeto aprovado por
dezoito votos favoráveis. Não havendo nada mais a tratar, encerrou-se esta
Sessão, a próxima será regimental, quarta-feira, dia dezessete, 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.
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Palácio “Judith Leão Castello Ribeiro”. Sala das Sessões “Flodoaldo
Borges Miguel”. Em segunda-feira, dia quinze, mês de outubro, ano dois
mil e dezoito.

RODRIGO MÁRCIO CALDEIRA
Presidente

ROBERTO FERREIRA DA SILVA
Primeiro-Secretário

HÉLVIO PIRES TOLENTINO
Taquígrafo Parlamentar

