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ATA

DA

SEXAGÉSIMA

QUINTA

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 DEZESSETE, MÊS DE OUTUBRO, ANO DOIS MIL E
DEZOITO, ÀS DEZESSEIS HORAS (17/10/2018, 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 dezessete 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 de
Souza Rosa, PSD; Gilmar Dadalto, PSDB; José Geraldo Carreiro, PSB;
José Geraldo da Vitória, PDT; Jucélio Nascimento Porto, PSB; Miguel
Mates Santos, PTC; Nacib Haddad Neto, PDT; Quélcia Mara fraga
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Gonçalves, PSC; Roberto Ferreira da Silva, PHS; Robson Miranda, PV;
Rodrigo Márcio Caldeira, REDE; Stéfano Sbardelotti de Andrade, PHS;
Wellington Batista Guizolfe, DEM. No entanto, ausentaram-se para
cuidados médicos os Senhores Vereadores Fábio Duarte de Almeida, PDT,
(Processo Nº 3032/2018) e Luiz Carlos Moreira, MDB, (Processo Nº
3075/2018). 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 Salmos, Capítulo noventa e cinco, Versículos dois e três.
Em seguida, o Presidente invocou a proteção de Deus e declarou aberta a
presente Sessão. Em seguida, o Primeiro-Secretário incluiu a Ata da Sessão
Ordinária do dia dez de outubro do presente ano para deliberação. 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 deliberá-las ao Plenário. Antes, porém o Primeiro-
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Secretário leu comunicado do Concidades que convidou os nobres edis a
participarem de audiência pública referente ao estudo do impacto de
vizinhança de empreendimento a ser instalado na BR-101, Colina de
Laranjeiras, posto de gasolina anexo ao Atacadão. Depois incluiu no
Expediente o PL Nº 170/2018: Projeto de Emenda à Lei Orgânica
Municipal, em que se acrescenta o Art. Nº 164 à LOM. Autoria de diversos
vereadores. REQUERIMENTO Nº 24/2018: requerer que seja requisitada à
Prefeitura Municipal da Serra o processo licitatório concorrência 003/2018,
processo 35397/2018 da SETUR. De autoria do Vereador Aécio Leite.
REQUERIMENTO DE VOTO DE PESAR Nº 28/2018: solicito, mui
respeitosamente, Voto de Pesar para a Família do Sr. Valteno Prado,
conhecido como Pitiele, falecido no dia 13 de Outubro de 2018. De autoria
do Vereador Fábio Duarte. 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,
Pastor Ailton, Fabão da Habitação e Roberto Catirica. No PRIMEIRO
PRONUNCIAMENTO, o Vereador Aécio Leite saudou o Presidente e os
demais integrantes da mesa diretora e o público presente. Em seguida, disse
acerca de visita de trabalhadores ao gabinete da Vereadora Cleusa Paixão,
em que acordo feito no Ministério Público, de prioridade de vagas para
cidadãos serranos nas empresas Vale e Arcelor, não está sendo cumprido.
O acordo diz que todos os fichamentos em empresas deveriam passar pelo
Sine, o que não está ocorrendo, logo, as empresar estão desrespeitando o
Termo de Ajuste de Conduta (TAC). Então haverá reunião, segunda-feira,
às 14h. nesta Câmara com essas empresas. Todos os fichamentos deveriam
passar pelo Sine, o que não ocorre. Disse que não se pode deixar o povo.
Várias empresas estão chegando para construir na Arcelor. O povo está
ficando desempregado e essa situação é fundamental. Em APARTE, o
Vereador Wellington Alemão disse que é autor da lei que garante 70% das
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contratações do município para os serranos. Ofereceu apoio nessa causa.
Também falou de denúncia sobre a qual o Vereador Nacib já se manifestou.
Há atraso no pagamento dos vigilantes, será que a prefeitura não está
pagando? Irá cobrar da prefeitura o cumprimento do contrato. Além disso,
disse que verá questão da CPI, falou que taxa de esgoto de R$ 460,00 foi
cobrada de trabalhador. Isso está virando brincadeira e é preciso tomar
posição com Serra Ambiental ou irão quebrar os moradores. Falou que o
governador eleito estará na Câmara da Serra e essa é a oportunidade de
cobrar dele. Também falou do segundo turno da política em que estamos
vendo violência por parte de muitas pessoas, achando que violência está
acima de tudo e de todos. Falou que foi obrigado a tirar adesivo do carro
quando um cidadão bateu no viro do carro com um revólver. Disse ser
absurda essa questão, pois temos o direito de votar em quem quisermos. A
liberdade custou caro para o povo brasileiro. A política vai passar, mas o
povo vai continuar. Revólver não irá resolver problemas do Brasil. No
SEGUNDO PRONUNCIAMENTO, o Vereador Pastor Ailton saudou
todos os presentes, disse que revólver e faca não irão resolver o problema.
Disse que a população está indignada com os desmandos da política
tradicional que está há 16 anos no poder. Isso gerou a atual política em que
não escolheram o melhor candidato. O governo prega que tirou o povo da
pobreza, mas esse ficou mais pobre. Em APARTE, o Vereador Cabo Porto
parabenizou o pronunciante pela palavra. Falou que recebeu mãe de criança
de oito anos em seu gabinete. A criança não quer voltar à escola, pois a
professora disse que não poderia votar em Jair Bolsonaro pelo fato de a
criança ser negra, eterna escrava. A professora ainda afirmou que outro
aluno por ser negro e gordo terá sorte de empurrar carroça. O vereador
notificou a Secretaria de Educação. Falou o pronunciante que está havendo
doutrinação nas escolas. Em seguida, agradeceu a todos pelo apoio nas
eleições, eleição marcada pelo não tradicionalismo, o que vale fazer muitas
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reflexões. Falou que disputou eleições sem a máquina. Disse que é preciso
Câmara se posicionar, pois a população está pedindo o novo. Gente de fora
pode vir a se tornar prefeito da Serra e isso vai ocorrer se não nos
posicionarmos. Falou que todos saíram fragmentados e que o prefeito não
elegeu senador, pois Fabiano Contarato seria eleito em qualquer partido.
Inclusive, elegeu deputado estadual com muita dificuldade. Falou que não
haverá coligações e que a Serra quer gente nova para governar. Disse que
continuará lutando pelo esporte na Serra e pelas lagoas do município.
Estava em campanha eleitoral, mas continuará fazendo papel fiscalizador.
Falou que a Cesan só respeitará esta casa ao revogarem PPP. Em APARTE,
o Vereador Geraldinho Feu Rosa disse concordar com o pronunciante.
Falou que todas as lagoas estão poluídas e isso gera morte de peixes. Disse
que isso irá piorar. O pronunciante disse ser necessário revogar PPP, pois
só trouxe prejuízo. Não há tratamento de esgoto, só arrecadação. No
TERCEIRO PRONUNCIAMENTO, o Vereador Fabão da Habitação
cumprimentou todos da mesa diretora, agradeceu pela presença da família
no plenário. Em seguida, falou da Serra Ambiental e que tem acompanhado
seu trabalho em Serra Dourada II e III. Estão prestando péssimo trabalho.
Falou da Serra Ambiental e do trabalho mal executado no município. Disse
ser fiscalizador das obras e que a massa tem péssima qualidade e chega a
esfarelar. Quer representar a população serrana, mesmo quem não votou
nele. Parabenizou o Vereador Adilson de Novo Porto Canoa por fiscalizar
obra em seu bairro. Ofereceu apoio à CPI e pediu revogação da PPP.
Parabenizou o Vereador Pastor Ailton pela participação no pleito e que
tudo é vontade de Deus, inclusive que o edil permaneça conosco. Falou que
está aprendendo a conviver com os vereadores e que deve levar resultado à
população. A população sabe que alguns não merecem estar onde estão.
São poucos para representar a população. Disse que conversa tudo com a
esposa para tomar decisões. Pediu que a população dê resposta nas urnas
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nas eleições. Pediu discernimento para escolher candidato. Vai orar ao
Senhor para tal. Em APARTE, o Vereador Adilson de Novo Porto Canoa
agradeceu apoio do pronunciante e disse que a população está muito feliz
com a obra, agradeceu à Secretaria de Obras e ao Prefeito Audifax. Pediu
união nesta Câmara para que a população não perca. Em APARTE, o
Vereador Wellington Alemão disse que a Serra ambiental faz péssimo
serviço e destrói a cidade. Não quer apresentação de gráficos, mas
apresentação de soluções, pois a taxa de esgoto é muito cara. Falou Fabão
que os gráficos apresentados pela empresa não condizem com a realidade
das ruas. Em fala PELA ORDEM, a Vereadora Cleusa Paixão disse que é
preciso ouvir a empresa e que essa foi convidada para falar na Tribuna
Livre. Esperam conclusão da obra há 20 anos. É preciso educar a
população, pois várias pessoas estão interligando casas à rede não
concluída. Falou com a empresa sobre córrego Irema. Pediu que o estado
tome providências. No QUARTO PRONUNCIAMENTO, o Vereador
Roberto Catirica saudou todos os edis da mesa diretora, em seguida falou
que isenção desta Casa deve ser blindada. Falou da iminência do início de
Comissão Especial de Inquérito que irá tratar de alguns desmandos e
denúncias, junto ao Conselho Municipal de Meio Ambiente, que envolverá
muita gente, como Serra Ambiental e sua advogada, Dr.ª Andreia,
lideranças comunitárias e conselhos. Falou que foi eleito presidente da
comissão e que o Vereador Pastor Ailton estará na relatoria. Pediu que não
se faça uso da Tribuna para atacar a empresa e pediu isenção para evitar
acusações. Disse que as discussões para a cidade são no Plenário e não no
corredor fazendo manobras. Registrou que recebeu Secretário de Obras,
João Menezes, que realiza bom trabalho, não é político mas técnico.
Destacou que esteve com o prefeito em obras na região de Nova Almeida e
que a região está recebendo melhorias. Falou que a rua dois demanda
ligação com asfalto. Visitou com equipes o Bairro Boa Vista I que recebeu
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recursos da ordem de cinco milhões de reais. Também receberão escadaria
para comunidade que é carente. É importante intervir no município e
auxiliar mobilidade urbana. Também falou que a Rua F foi danificada pela
Cesan, tornando-a intransitável. Os moradores do local têm dificuldade de
acessar próprias casas. Além disso, haverá calçamento da rua Maria Pereira
Pimentel, que dá acesso à Igreja dos Reis Magos, segundo monumento
mais visitado do estado. Tudo será feito conforme diretrizes do Iphan, que
irá regularizar a reforma da igreja. Disse que infelizmente há pessoas
dizendo que pediram melhorias, mas essa é uma luta antiga da comunidade.
Está feliz em saber que Nova Almeida está em ritmo acelerado. Falou em
pedir ajuda ao governador amanhã em reunião com prefeito. Disse que dez
milhões de reais serão recebidos do governo para ampliar drenagem e
pavimentação. Em fala PELA ORDEM, o Vereador Aécio Leite pediu
ajuda para ao menos limpar seu bairro. O Vereador Roberto Catirica
agradeceu pelo apoio da administração e frisou que juntos podem mais.
Convidou Aécio para irem à Secretaria de Serviços pedir apoio. O
Vereador Nacib pediu que se consulte a procuradoria sobre possibilidade
de revogar lei da concessão à Cesan. O Vereador Stéfano Andrade disse ser
um direito da comunidade ter lixo e entulho retirados da rua e por isso
elogiou o trabalho do Secretário Igor, para realizar agenda. Aécio Leite
disse que solicitação já foi feita e seria milagre ser atendido. Roberto
Catirica não considera ser milagre, elogiou isenção do secretário de
serviços. Fabão da Habitação ratificou elogios à secretaria, mesmo com
demora no atendimento. Geraldinho Feu Rosa disse que está na mesma
situação, esperando atendimento em Feu Rosa. Pediu apoio à população do
bairro, segundo ele, abandonado. Denunciou que só vão até lá pedir votos.
Robinho

Gari

ratificou

elogios

ao

secretário.

ORDEM

DO

DIA/MATÉRIAS À DELIBERAÇÃO, Artigos: 152; 161; 162 do RI.
Matérias liberadas ao Plenário conforme Proposições. Antes, porém, feita a
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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 5/2018: Dispõe sobre
obrigatoriedade de isenção nos estacionamentos Rotativos do Município,
para idosos e deficientes devidamente cadastrados. De autoria dos
Vereadores Adilson de Novo Porto Canoa, Quélcia Gonçalves e Stéfano
Andrade. Não houve discussão, foi à votação. Projeto aprovado por
dezessete votos favoráveis, a despeito de uma abstenção. PROJETO DE
LEI Nº 170/2018: dispõe sobre a obrigatoriedade de o estabelecimento que
vende carnes disponibilizar ao consumidor informação sobre a procedência
da carne comercializada. De autoria do Vereador Rodrigo Caldeira. Não
houve discussão, foi à votação. Projeto aprovado por dezesseis votos
favoráveis. Não havendo nada mais a tratar, encerrou-se esta Sessão, a
próxima será regimental, segunda-feira, dia vinte e dois, 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 quarta-feira,
dia dezessete, mês de outubro, ano dois mil e dezoito.

RODRIGO MÁRCIO CALDEIRA
Presidente

ROBERTO FERREIRA DA SILVA
Primeiro-Secretário
HÉLVIO PIRES TOLENTINO
Taquígrafo Parlamentar

