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ATA DA SEXAGÉSIMA SEXTA 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 VINTE E
DOIS, MÊS DE OUTUBRO, ANO DOIS MIL E DEZOITO, ÀS
DEZESSEIS HORAS (22/10/2018, 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 vinte e dois 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,
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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 2 Coríntios, Capítulo quatro, Versículos dezesseis e
dezessete. 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 oito de outubro do presente ano para
deliberação. Não houve discussão, foi à votação. Ata aprovada por quatorze
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 181/2018: denominação de logradouro no Bairro
São

Diogo

I.

De

autoria

do

Vereador

Stéfano

Andrade.
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REQUERIMENTO DE VOTO DE CONGRATULAÇÃO Nº 42/2018:
Solicitação de Manifestação de Congratulação da Câmara Municipal da
Serra à Equipe BATUTAS F7, Campeão Masculino da Liga Serrana de
Futebol 5 Society 2018. De autoria do Vereador Fábio Duarte.
REQUERIMENTO DE VOTO DE CONGRATULAÇÃO Nº 43/2018:
solicita Manifestação de Congratulação da Câmara Municipal da Serra à
Equipe SERRA BR SAMOR F7, Campeã Feminina da Liga de Futebol 7
Society 2018. De autoria do Vereador Fábio Duarte. REQUERIMENTO
DE VOTO DE CONGRATULAÇÃO Nº 44/2018: solicitação de
Manifestação de Congratulação da Câmara Municipal da Serra ao Ilmo.
Senhor Junio Coimbra pela Organização da Primeira Liga Serrana de
Futebol 7 Society. 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: Fábio Duarte, Geraldinho Feu Rosa, Cleusa Paixão, Roberto
Catirica,

Guto

Lorenzoni

e

Nacib

Haddad.

No

PRIMEIRO

PRONUNCIAMENTO, o Vereador Fábio Duarte saudou o presidente, os
Edis, o público presente e os que acompanharam a sessão. Em seguida,
falou que o mês de outubro é de vários festejos. Depois demonstrou
gratidão por ajudar o bairro a trazer alegria para crianças, muitas sem
condições de festejar o próprio aniversário. Então, nesse sábado, o edil
realizou festa das crianças e ofereceu oportunidade de lazer. Em seguida,
mostrou vídeo que ilustrou com detalhes sua comemoração que realiza já
há quatro anos. Agradeceu a participação da Associação de Moradores de
Maringá e dos voluntários na realização da festa. Também agradeceu a
parceria de sua esposa Andreia. Em APARTE, o Vereador Alexandre
Xambinho parabenizou o edil pela linda festa. Não pôde ir pois teve
compromisso. Que não deixe de fazer pois o edil comemora sempre em seu
bairro em todo dia doze. O Vereador Adilson de Novo Porto Canoa
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também parabenizou o pronunciante. Em seguida, falou que no próximo
mês haverá tradicional festa de Nossa Senhora do Rosário e de São
Benedito no Bairro Pitanga. Havia feito promessa há um ano que levaria o
cantor Alemão do Forró, então mostrou vídeo com depoimento do cantor.
Agradeceu o apoio da Prefeitura e da Polícia Militar, convidou todos os
nobres pares e o público para estar nos dias 27 e 28 de outubro em Pitanga.
O Vereador Geraldinho Feu Rosa declinou de sua fala. Em fala PELA
ORDEM, o Presidente Rodrigo Caldeira também parabenizou o Vereador
Fábio Duarte pela iniciativa, pois também comemora o dia das criaças em
sua comunidade, sabe dos desafios de planejar durante todo o ano esse
evento e frisou que nada paga o sorriso no rosto de uma criança. No
SEGUNDO

PRONUNCIAMENTO,

a

Vereadora

Cleusa

Paixão

cumprimentou todos, o Presidente e toda a mesa diretora, bem como os
edis e o público da galeria. Em seguida disse que seu mandato, um ano e
dez meses até o momento, tem dado resultado positivo. Além de
representar moradores, agradeceu, pois, vereador não é ninguém sem o
gestor. Não foi eleita no palanque do Prefeito Audifax, mas agradece o
convite para estar em seu gabinete junto ao Governador Paulo Hartung.
Falou que foi contemplada com 1,5 km de ruas pavimentadas em Parque
das Gaivotas, mas em fevereiro de 2017 esteve no gabinete do prefeito e
falou das necessidades do bairro, em que 35 ruas devem ser contempladas.
Lembrou que linha de ônibus foi levada ao bairro no Governo Paulo
Hartung no projeto Transcol II, e rua foram asfaltadas onde ônibus
passaria. Então, ainda faltam 35 ruas. No entanto, após reunião, o Prefeito
Audifax Barcelos indicou que a pronunciante procurasse o Sr. Saleme para
tratar sobre rede de esgoto. Mas a pronunciante procurou o Sr. João Coser,
que a contemplou com a rede de esgoto na região. Começaram-se as obras
pelas ruas contempladas e o prefeito prometeu contemplar as demais até
2020. Falou em seguida que havia obras paradas em Serra Mar, então pediu
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ao Prefeito que terminasse essas para depois resolver as questões de Parque
das Gaivotas. Parabenizou o prefeito por ser exemplo de administração.
Hoje já há 3,5 Km. de drenagem e pavimentação sendo feitas. Agradeceu o
apoio e disse que a calçada cidadã está sendo feita junto com as calçadas.
Mas essas só serão feitas com recurso federal. Falou que no bairro Praia
Mar há cinco ruas que receberam drenagem, mas não a pavimentação, por
isso o Prefeito precisa visitar a região. Cobrou mais atenção ao Bairro Praia
Mar. Pediu marcação de agenda com o prefeito, o ano está acabando e
precisa dar satisfação à comunidade. Talvez fosse bom dialogar com
movimento popular. Em seguida, falou das emendas destinadas à região em
que destinou parte à aquisição de ambulância, mas deveria ter destinado
tudo à drenagem e à pavimentação. Em seguida, disse que muitos
moradores têm jogado esgoto na rede pluvial e que é preciso oferecer aos
moradores instrução. No TERCEIRO PRONUNCIAMENTO, o Vereador
Roberto Catirica saudou todos os presentes e disse que as comunidades de
Serra Mar e Praia Mar recebeu melhorias e que essas pertencem ao
coletivo, não ao indivíduo e que é preciso ter cuidado com fala. Falou da
representatividade dele e da Vereadora Cleusa Paixão, então pediu unidade
para construírem o melhor para a região. Falou que admira luta da edil e
que tem satisfação de representar junto a ela. Mas não se pode jogar na
conta de um o que é de vários. Sobre o Prefeito Audifax Barcelos, é preciso
confiar a ele os trabalhos e reivindicações. Porém, o bairro precisa de mais
coisas, além de pavimentação. Falou que o bairro Boa Vista I tem
orçamento de 5 milhões de reais para pavimentação, então a emenda da edil
não seria suficiente para resolver problemas. Clamou por parceria entre
ambos e o Prefeito. Não adianta fazer discurso do isolado, mas o do
coletivo para que todos ganhem com isso. Falou que esteve com o
Governador Paulo Hartung na última quinta-feira e anunciou que se estará
recebendo um recurso de mais de dez milhões de reais em convênio com o
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município. Falou que Boa Vista I sofre muito mais com falta de
pavimentação do que Parque das Gaivotas. Os recursos vão tirar o bairro
das intempéries. Nova Almeida precisa saber que tem dois vereadores que
estão unidos. Em fala PELA ORDEM, a Vereadora Cleusa Paixão disse
que não teve intenção de ofender e que poucas vezes o edil lembra que o
bairro tem dois vereadores. Parabenizou o Primeiro-Secretário, e disse que
pediu para documentarem o antes e o depois das obras. Falou que a
associação de moradores teve seu apoio e que é dos dois a região. Então, o
Vereador Roberto Catirica disse que gosta de trabalhar e não gosta de
histórias, não faz sensacionalismo e deve se esforçar. Reforçou interesse de
união. Em seguida, o Vereador Guto Lorenzoni declinou de sua fala, pois
não se encontrava em plenário neste momento, sendo o mesmo em face do
Vereador Nacib Haddad Neto. 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 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 91/2018: atualiza e denomina, a Rua B4, logradouro Público do
Bairro Conjunto Carapina I. De autoria do Vereador Alexandre Xambinho.
Não houve discussão, foi à votação. Projeto aprovado por dezessete votos
favoráveis.

PROJETO

INDICATIVO

Nº

13/2018:

dispõe

sobre

obrigatoriedade da construção de uma capela mortuária regional no bairro
Novo Porto Canoa. Não houve discussão. Foi à votação. Projeto aprovado
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por dezoito votos favoráveis. Não havendo nada mais a tratar, encerrou-se
esta Sessão, a próxima será regimental, quarta-feira, dia vinte e quatro, 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 vinte e dois, mês de outubro, ano
dois mil e dezoito.

RODRIGO MÁRCIO CALDEIRA
Presidente

ROBERTO FERREIRA DA SILVA
Primeiro-Secretário

HÉLVIO PIRES TOLENTINO
Taquígrafo Parlamentar

