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ATA DA SEPTUAGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA, SEGUNDO
SEMESTRE, DO SEGUNDO ANO LEGISLATIVO BIÊNIO (2017/2018),
PRIMEIRA PARTE DA DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA (2017/2020) DA
MUNICIPALIDADE NA CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA, QUE SE
REALIZOU NA QUARTA-FEIRA, DIA VINTE E OITO, MÊS NOVEMBRO,
ANO DOIS MIL E DEZOITO, ÀS DEZESSEIS HORAS (28/11/2018, 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 oito dias, do mês de novembro, 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
Vereador-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 PP; 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; Jucelio Nascimento
Porto PSB; Luiz Carlos Moreira PMDB; Miguel Mates Santos PTC; Nacib Haddad
Neto PDT; Quélcia Mara Fraga Gonçalves PSC; Roberto Ferreira da Silva PHS;
Robson Miranda PV; Rodrigo Márcio Caldeira REDE; Stefano Sbardelotti de Andrade
PHS; Wellington Batista Guizolfe DEM. O assentamento às assinaturas registradas
acima 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 198 de

2

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 a Resolução 95 de vinte nove de
outubro, do ano 1986 (Regimento Interno), que dispõe sobre obrigatoriedade à execução
dos Hinos Nacional, do Estado do Espírito Santo e do Município da Serra nas Sessões
Plenárias da Câmara Municipal da Serra. Neste dia cantou-se o Hino Nacional. Ato
contínuo, o Primeiro Secretário procedeu à leitura bíblica em Salmos, Capítulo quarenta
e seis, Versículo um. Nesse sentido, o senhor Presidente invocou a proteção de Deus e
declarou aberta a presente Sessão. Em seguida, Franqueou a palavra ao Primeiro
Secretário, a fim de deliberar as Atas anteriores, das Sessões Ordinárias do ano em
curso. Ainda, não liberadas à deliberação. 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,
Comissões Permanentes e Procuradoria Geral deste Órgão Legislativo que, durante o
prazo Regimental, as apreciam, emitem seus Pareceres, as deliberam ao Plenário. Antes,
porém, PELA ORDEM a senhora Quélcia Mara Fraga Gonçalves Vereadora, que
solicitou ‘Um Minuto de Silêncio’ pelo falecimento do senhor Francisco César Barreto
Meireles, seu assessor mais conhecido por Dedé, ocorrido neste dia vinte e oito às
quinze horas e trinta minutos, no UPA da cidade da Serra. PROJETO DE LEI 166/2018,
autor Jucelio Nascimento Porto Vereador, proíbe o uso de manifestações artísticas por
meio de expressões corporais e músicas com palavras de baixo calão e letras que
estimulem a prática de crime, apologia ao sexo ou de drogas nas Instituições Públicas e
Privadas de Ensino do Município da Serra-ES e dá outras providências. Foi solicitado
Regime de Urgência Simples a esta Matéria. Regimental o procedimento. PROJETO
DE LEI Nº 193/2018, autor Stefano Sbardelotti de Andrade Vereador, dispõe sobre a
igualdade das premiações para homens e mulheres, nas competições esportivas
realizadas, apoiadas e/ou patrocinadas pelo Município da Serra. Foi solicitado Regime
de Urgência Simples a esta Matéria. Regimental o procedimento. PROJETO
INDICATIVO Nº 57/2018, autor Robson Miranda Vereador, dispõe sobre implantação
de visitas anuais a Asilos e Orfanatos no Município da Serra. GRANDE
EXPEDIENTE/ORADORES INSCRITOS – Artigo 151, Parágrafo 3º do RI.
Inscreveram-se para uso da Tribuna os Senhores Vereadores: Gilmar Dadalto
(Raposão), Aécio Darli de Jesus Leite, Stefano Sbardelotti de Andrade, Roberto Ferreira
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da Silva (Roberto Catirica). PRIMEIRO PRONUNCIAMENTO, senhor Gilmar Dadalto
Vereador cumprimenta a todos, inclusive aos internautas que os assistem. Informa que
tiveram nesta terça feira passada o prazer de receber na sua Comunidade e na do nobre
colega Robinho, o Secretário Estadual da Educação senhor Aroldo Correa Rocha e cedo
visitaram a Comunidade de bairro Carapina aonde assinaram a Ordem de Serviço da
reforma do Colégio Jones José do Nascimento. Parabenizou ao nobre colega Robinho,
que percebeu este colega é muito querido por lá, mas parabenizou também a senhora
Juliana, Diretora da Escola que é uma pessoa maravilhosa e transformou tudo por lá,
pois, anteriormente, ali nem parecia uma escola e os alunos tem grande respeito por ela.
Para quem não a conhece e deveria conhece-la, bom seria ir lá fazer-lhe uma visita.
Parabenizou, portanto, referenciada Diretora, ao nobre colega Robinho e a toda a
Comunidade do bairro Central Carapina que até lhe concederam uma fala ali. Dali
seguiram para outras Comunidades, o Colégio Estadual Antônio Luiz Valiate onde
visitaram sala por sala, conversaram com a Diretora senhora Dalvina e fizeram uma
reunião com o Vice-Governador solicitando uma reforma, porque a situação por lá
também é delicada. Infelizmente, o Vice-Governador está de saída, mas prometeu fazer
o possível para dar uma melhoria naquela Escola antes da sua saída. APARTE ao
senhor Robinho Vereador, que informou, aquela Escola era a pior do bairro Central
Carapina e depois que a referida diretora ali chegou ficou considerada a terceira Escola
Estadual do Brasil recebendo vários prêmios. RETOMOU A FALA o senhor Gilmar
Dadalto que informou ainda que visitaram o Colégio Estadual Silvio Egídio, no bairro
José de Anchieta II, aonde o Diretor senhor Clóvis que é seu amigo lhe mostrou todo o
Colégio. Convidou aos nobres colegas para tirarem um dia e visitarem aquele Colégio, o
Silvio Egídio, para verificarem o que é um trabalho bem feito de um Diretor. Colocou
que sua filha estuda em Colégio Particular, mas vai leva-la para lá. Citou: ‘o
referenciado Colégio é muito melhor que o CEDAF aonde sua filha estuda’. Colocou
que o Secretário ficou muito encantado, assim ele, o Vereador também. Informou ainda
que, infelizmente, não podem clonar a Diretora Juliana para vários outros Colégios.
Teceu elogios ao Secretário Igor o qual o tem atendido muito bem, muito embora, se
tem no Município muitos Secretários bons. Mas o Igor o surpreendeu muito além que o
Ex-Secretário e Vereador Carlos Augusto Lorenzoni. Colocou já ter havido várias
mudanças de Secretários naquela Pasta, os quais começam muito bem e quando passam
a conhece-los melhor já mudaram. Espera que o senhor Igor permaneça da forma em

4

que atua hoje. Agradeceu a Secretária da Educação senhora Neuci e ao senhor Amadeu
que lutaram há mais de um ano para fazer uma reforma no pátio do EMEI Amélia
Pereira, no bairro Jardim Tropical. Atualmente foram lá e cortaram as árvores que
estavam levantando toda aquela calçada. Refizeram o pátio todo que ficou muito bom,
portanto, agradeceu de coração. Citou: ‘quando é realizada alguma tarefa solicitada
agradece, quando não coloca cobranças’. Informou ficar às vezes bem caladinho, mas
está sempre observando as coisas à sua volta. Ainda não está satisfeito, porque já tem
um ano e meio que está nesta Casa e não conseguiu fazer uma obra de expressão no seu
bairro. Contudo, já tem duas para o ano que vem e espera que aconteçam, porque se
encontra aqui para ser parceiro. Citou: ‘subir da Tribuna trazendo um ou outro problema
e criticar é muito simples, porque se fosse só por isso, todos os dias estaria dessa
Tribuna trazendo os vários problemas, os quais são muitos, assim como, umas Emenda
que solicitou para os Becos. Um nobre colega lhe perguntou por suas Emendas e
respondeu-lhe, para que as quer se as coisas não acontecem. Criticou àqueles que se
pronunciam todas as semanas com o mesmo assunto, repetitivo, e as coisas não
acontecem. Pois os que sabem o caminho caminhem para dentro, porque muitas das
vezes tudo se acalma e quando vão ver aquelas coisas cobradas continuam no mesmo.
Puxar o problema sim, mas ficar batendo e rebatendo sem solução não é o seu caminho.
Finalizou expressando ser necessárias ações. PELA ORDEM ao senhor José Geraldo
Carreiro Vereador que parabenizou ao nobre colega Gilmar Dadalto, informando
concordar com algumas das suas palavras, mas outras vezes discorda dele. Assim como,
estar parabenizando ao Secretário, pois ele ganha para desenvolver aquele trabalho e
muito bem pago. Observou que em alguns bairros esse Secretário está fazendo algumas
coisas sim, mas em outras situações os bairros estão abandonados. Colocou que o gasto
com publicidades é muito e esse dinheiro tem para ser gasto com publicidades. Mas, e
na questão da saúde, dos Postos Médicos, da Segurança Pública que estão precários?
Portanto, colocou não vê o porquê parabenizar Secretário. EM RESPOSTA, o senhor
Gilmar Dadalto Vereador informa que o Secretário atende da maneira que lhe é
possível, contudo, nunca viu o nobre colega José Geraldo Carreiro subir da Tribuna e
fazer algum agradecimento. Colocou saber agradecer, reconhecer e cobrar, mas ficar
bajulando não é do seu feitio. Concluiu sua fala citando: ‘se o nobre colega fosse mais
tranquilo

já

teria

conseguido

muito

mais

na

sua

Região’.

SEGUNDO

PRONUNCIAMENTO, o senhor Aécio de Jesus Leite Vereador reverenciou aos nobres
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colegas e aos internautas que os assistem e se iniciou informando que vai falar sobre as
Contas do senhor Prefeito Audifax Charles Pimentel Barcelos, para mudar um pouco o
foco. Mas que na realidade nesses últimos meses ele foi cobrado pelos moradores por
essa questão do valor da taxa de água e esgoto, pois os comerciantes receberam na sua
conta os cem por cento da taxa de esgoto. Expressou que ele colocou mais de duas mil
pessoas dentro da CESAN cobrando essa questão da taxa e até se tornou inimigo
número um das Empresas Serra Ambiental e da CESAN, tanto foram as suas cobranças
que eles não atendem mais os seus telefonemas, mas considerou ter feito sua parte.
Informou que já está estudando, e vai fazer um Projeto para reverter a questão daquela
PPP. Citou ainda o Vereador, ‘primeiro pelo não cumprimento do Contrato, porque não
criaram a Comissão que iriam fazer por dois anos. Questionou, qual o Vereador que faz
parte da Comissão da PPP? A Câmara nunca indicou porque eles nunca pediram. Qual o
movimento organizado que está participando daquela PPP? Quantos milhões eles estão
por lá recebendo? Porque a população está pagando? Porque não, a ASP vem discutir a
regulamentação dessa taxa de esgoto aqui neste Município? Citou: ‘aí quem vai dizer o
que se vai pagar é a população, porque quem paga sempre é o povo’. Portanto, ele
repetiu que vai apresentar o Projeto de Lei. Informou que já está nesta Casa a
documentação da Prestação de Contas do senhor Prefeito e a discussão tem que ser
iniciada, discutida, principalmente, aonde tem aprovação com ressalvas, então irão ver
quais aberrações tem naquela prestação de contas. Inclusive, existe nela os vinte e cinco
por cento da Suplementação de Verba que eles, Vereadores, deram para o senhor
Prefeito trabalhar. Exatamente esse é o ponto aonde o Tribunal de Contas pega e o
senhor Prefeito em defesa dele diz que a responsabilidade é desta Câmara que aprovou.
Entendeu assim, ser necessário rever essas situações de aprovações de Leis sem
entenderem o que se está aprovando, porque se tornou séria essa discussão. Então, o
Vereador alertou que todos devem ter muita responsabilidade com seus mandatos.
Informou também ter recebido as documentações da EMEC, e eles, Vereador e
Assessoria estão fazendo uma discussão profunda e estudos junto com a sua Assessoria,
para depois fazer um julgamento final. APARTE ao nobre colega Wellington Guizolfe
que o parabenizou, ao mesmo tempo em que colocou ser cobrado pelos comerciantes, a
respeito da taxa de esgoto, dessa mesma forma. Concordou ser um absurdo e se
solidarizou com o nobre colega, afirmando ser necessária uma atitude definitiva.
APARTE ao senhor Nacib Haddad Neto Vereador que teceu referencias com relação ao
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Projeto de Lei que o nobre colega falou, mas acredita ser totalmente incondicional. E,
exemplificou o que se deve fazer, pois assim ocorreu com a Terceira Ponte na Capital
Vitória, em que toda a concessão existiu a fiscalização do Egrégio Tribunal de Contas.
Portanto, todos eles, Vereadores, podem assinar um documento pedindo que o Tribunal
de Contas faça uma Auditagem nessa Concessão. Isso porque, se os valores estiverem
em desacordo, o Tribunal pode reduzir da mesma forma como reduziu em Vitória,
naquela concessão da CETECO na Terceira Ponte. Seria uma denúncia, até mesmo, por
meio da Mesa Diretora solicitando que o Tribunal de Contas faça uma Auditagem na
concessão em questão, muito embora, naquela ocasião votou contrário e sua consciência
ficou tranquila. Pois sua divergência naquela época era exatamente sobre a autorização
daquela concessão. Contudo, o Município perdeu todo o direito de fiscalização sobre o
referido Contrato, segundo este Vereador. APARTE ao senhor Fábio de Souza Rosa
Vereador, que parabenizou ao nobre colega Vereador pelo tema abordado. No entanto,
após a fala do nobre colega Gilmar Dadalto ficou preocupado. E estando com apenas
quatro meses nesta Casa de Leis, fiscalizando e às vezes cobrando, muitas dessas
cobranças tem sido em cima dessa questão Serra Ambiental, e sua preocupação se pauta
em não se ter o retorno dessas cobranças relativas aos serviços mal prestados por
referida Empresa. Concorda sim, que devam se unir para que possam revogar ou outra
coisa, no sentido de dar uma resposta definitiva a população. Concluiu afirmando que
não ficará sossegado enquanto não resolverem essa questão, porque todos eles,
Vereadores, estão aqui para defender a população e representa-la. RETOMOU O
PRONUNCIAMENTO o senhor Aécio de Jesus Leite Vereador, que encerrou sua fala
dizendo que não estão enfrentando pequenos não, mas sim, os maiores Empresários, os
mais ricos e detentores do maior PIB do Estado do Espírito Santo. TERCEIRO
PRONUNCIAMENTO, senhor Stefano Sbardelotti de Andrade Vereador reverenciou a
todos os presentes, inclusive aos internautas que os assistem, colocou que estão no
período de final de ano, ocasião em que gera bastante ansiedade na Comunidade
Escolar, em especial, aos pais dos alunos os quais vão matriculá-los para o ano letivo do
ano que vem. A preocupação constante em ter a vaga na Escola para o filho no próximo
ano. Na Região da Grande Serra Dourada, em especial, no bairro do nobre colega
Adilson teve um acréscimo na Super Creche Clarindo Penha que foi inaugurada e está
em funcionamento desde o ano passado. Citou: ‘essa Região de Serra Dourada está com
um déficit nas vagas de primeiro ano do Ensino Fundamental, porque foram aumentadas
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as vagas de oferta dos CMEI’s e, com isso, gerou um gargalo nas vagas de primeiro ano
nessa Região’. Portanto, precisam da construção de uma nova EMEF para a absorção
dos alunos que saem dos CMEI’s. Nas Escolas Ana Gomes e Ana Alice são quem
contribuem muito com a oferta, também de primeiro a quarto ano, porém ainda não é o
suficiente. Nessa Região já se tem um Anexo que virou Escola que é o Helena Baioco
que já virou uma Escola definitiva, muito bem administrada pela Diretora Keila, no
bairro em que o nobre colega Miguel reside. Defendeu que ela esteja participando desse
processo de eleição para Diretor, pelo excelente trabalho que faz junto com o corpo
docente a frente da Escola, assim como, o nobre colega Gilmar fez elogios a Escola
Silvio Egídio, a Keila também com pouco recursos administra muito bem. Maria
Eduarda sua sobrinha é aluna daquela Escola e já chega em casa ansiosa por ir à Escola
no outro dia, fruto de uma gestão excelente daquele corpo docente. E isso se estende a
todas as Escolas daquela Região, os Diretores Raquel, Amarildo, Andréia, Hildete são
excelentes, segundo o Vereador. A do Clarindo que ainda não teve o prazer de conhecela, mas diz ter sempre o retorno positivo pela comunidade que faz elogios por aqueles
trabalhos. Hoje teve uma reunião com a Leda da SEDUR e pensa que ela é uma pessoa
que está sabendo aproveitar muito bem a oportunidade que lhe foi dada com a saída da
Márcia Lamas que também fazia um excelente trabalho naquela Secretaria. Se a Márcia
Lamas volta ou não, mas a Leda se torna uma grande opção para o senhor prefeito estar
fazendo-a assumir a Pasta da Educação deste Município. Ela é muito receptiva, assim
como a Márcia, e busca ouvir trazendo soluções. Só para se transformar em números o
que fala nessa tarde, no ano passado a Sônia Regina de Serra Dourada I que é a maior
EMEF, iniciou o ano Letivo com a oferta de noventa e três vagas para o primeiro ano,
nesse ano somente no Sonho Dourado receberam sessenta e oito alunos para o primeiro
ano. Colocou que, devido aos ajustes e demandas de outras séries estão com
deficiências de vagas. Teceu conhecimentos e as demandas sobre o assunto e colocou
ser necessário um investimento maior na Educação. Informou que amanhã, as quinze
horas terão uma reunião no Sônia Regina e, se façam presentes os nobres colegas que
assim se sentirem interessados a discutir esses problemas, numa forma de otimizar o
remanejamento das vagas nas Escolas que tem primeiro ano, para atender melhor as
Comunidades e aos alunos. APARTE ao senhor Roberto Ferreira da Silva Vereador,
elogia a fala do nobre colega Stefano que mais uma vez vem contribuir com temas de
grande importância e acima de tudo procura estudar o problema para trazer números,
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resultados, opções e ideias, e esse problema acontece em todas as cidades, infelizmente.
Afirmou que, da mesma forma a Secretaria de Educação deveria colocar um cuidado
maior nessa vertente e oferecer uma dinâmica, para pelo menos amenizar a questão, mas
acredita que o que melhor acertaria isso aí, seria essa própria Casa de Leis ajudar ao
senhor Prefeito e, até aos futuros Prefeitos trazendo para a cidade obras estruturais de
Escolas, EMEFE’s de Ensinos Fundamentais, pois tiveram nos últimos anos um
crescimento enorme de ofertas nas Creches e que o senhor Prefeito Audifax, em
especial, inaugurou e agora precisam fazer essa vertente andar e acomodar tudo isso.
RETOMOU O PRONUNCIAMENTO o senhor Stefano Vereador dizendo que o senhor
Prefeito Audifax fez um investimento muito grande na construção das Super Creches
nesse Município e acrescentou ser necessário ainda mais investimentos na construção de
EMEFE’s em alguns pontos aonde existe essa necessidade. APARTE a senhora Quélcia
Mara Fraga Gonçalves Vereadora parabenizou ao nobre colega com total razão,
afirmando que em Serra Sede também existe este problema, alunos moradores no bairro
São Judas Tadeu não conseguem uma vaga na Escola Serrana, porque essa distribuição
de vagas como disse bem o nobre colega, realmente está partindo da Secretaria da
Educação, mas deve partir na sua opinião, da Diretora que conhece a demanda de quem
reside nos bairros, sendo necessário portanto ampliar as Escolas ou construir outras,
porque há a procura nas Creches mas as crianças de primeiro ano não conseguem a
vaga, em virtude a falta delas, sendo portanto, necessário avançar nisso e o senhor
Prefeito tem um papel fundamental nisso, então que se junte com a Secretária da
Educação para estar fazendo esse levantamento, concluiu a aparteante Quélcia.
RETOMOU O PRONUNCIAMENTO o senhor Stefano Vereador e encerrou sua fala
acrescentando e exemplificando maiores conhecimentos quanto a toda essa situação.
PELA ORDEM ao senhor Adilson Maria da Silva Vereador que informou ao nobre
colega que esse assunto abordado é fato e o parabenizou pelo tema, porque por onde
caminha na Região da Grande CIVIT não é diferente. Expressou Sempre encontrar
nesse período do ano os pais e mães procurando uma oportunidade para matricular seus
filhos e encontrando grande dificuldade. QUARTO PRONUNCIAMENTO, senhor
Roberto Ferreira da Silva Vereador que saúda a todos os presentes e aos internautas que
os assistem. Cita presenças especiais para ele: ‘sua irmã Marize que está ali divulgando
o seu trabalho do curso de Oratória, sua prima Roberta que agora se junta ao povo
serrano e está morando no balneário de Nova Almeida, sua filha Roberta já conhecida
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por muitos na Casa, que sejam sempre bem-vindos, porque é muito bom recebê-los.
Inicia sua fala fazendo coro, primeiramente, ao nobre colega Gilmar Dadalto que
levantou um elogio de forma verdadeira ao Secretário Municipal Igor Helson que tem
feito um trabalho fantástico dentro das suas possibilidades ao Município e, ainda, para
não ficar dúvidas, fazendo jus ao bom salário que recebe. Ao nobre colega Gilmar que
até brincou com o nobre colega Carlos Augusto Lorenzoni, Guto, sobre o desempenho
do Igor. Mas acha que o desempenho do Igor tem muito a ver com o trabalho que o
Guto passou, disciplinou, acima de tudo, deu a ele esse discipulado de agora estar
tomando conta da Secretaria de Serviços. Tem que ser lembrado que o nobre colega
Guto fez uma excelente passagem por lá e o Igor tem correspondido sim, e acha até, que
ele tem que ficar por lá para dar o andamento naquela Secretaria que tantos problemas
ali existem. E, o Igor, tem sido o socorro imediato àqueles problemas que se vivenciam
todos os dias. Ele tem respondido a todos os telefonemas, mesmo que não seja de
imediato, mas sempre, procura dar o retorno quando não pode atender imediatamente.
Contudo, isso já era uma marca dele antes mesmo de ser Secretário. Porque sempre se
coloca à disposição dentro das possibilidades para resolver problemas das
Comunidades, portanto o Igor está de parabéns. Sobre a senhora Leda Subsecretaria da
Educação, realmente o nobre colega Stefano está correto, porque ela é uma pessoa
muito atenciosa naquela Secretaria. Disse ainda que, o nobre colega Nacib lhe
perguntou ‘in off’ se novamente falaria sobre a Serra Ambiental, no entanto, informou
deixar claro que, primeiro não tem usado desta Tribuna para promover qualquer tipo de
fala contra a Empresa Serra Ambiental, até mesmo no momento em que aconteceu
aquele acidente ambiental no balneário de Nova Almeida que tem trazido muitos
transtornos, desgastes políticos e não políticos, mas que a Prefeitura, os Órgãos
ambientais, os de fiscalização e os ligados a essa Empresa, juntos a CESAN e a Serra
Ambiental estiveram por lá e estão tentando dar uma resposta, mas os veículos de
comunicação estão usando com muita frequência aquele episódio, o que lhe preocupa
muito e, portanto, veio aqui dizer sobre isso por várias vezes somente por esse episódio,
porque Nova Almeida sofre imediatamente na economia. Acrescentou, isso porque,
quando colocam Nova Almeida naquela situação o temor é na economia local, ocasião
em que chega o verão e são recebidos os turistas, o balneário fica prejudicado, tão
somente por isso, informou o Vereador. Mas acredita que nesta Casa, local de debates,
se não puderem nem ele ou qualquer outro Vereador usar do microfone e levantar a voz
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em favor daqueles que os elegeu. Indaga: para que então estão aqui? O mais importante
disso é que não se calem no meio do caminho com defendendo bandeiras e aqui se tem
vários episódios dessa natureza, de Vereador que falou e falou e de uma hora para a
outra se calou. Engraçado isso! E repetiu, por diversas vezes foram faladas várias coisas
desta Tribuna e hoje não se vê Vereador falando. Portanto, colocou estar sempre a usar
desta Tribuna quando lhe for necessário e conveniente, mesmo que, por força do
Regimento Interno esta Mesa só tiver mais dois Membros ou este Plenário esteja vazio.
Até porque, não fala para Vereador, mas sim para seu público, tudo aquilo que a
população lhe cobra e continuará fazendo isso de forma responsável e organizada. E
falando em Serra Ambiental, na verdade os nobres colegas Ailton e Nacib se
expressaram na última Sessão com referência à necessidade de ações ou não, tão
somente de falácias. Nesses últimos momentos só estava falando sobre o episódio de
Nova Almeida, mas quanto a Comissão Especial de Inquérito, não sabe se o senhor
Presidente já a recebeu em sua Mesa, porque protocolou hoje um pedido de contratação,
lembrando que a motivação dessa Comissão, ela se inicia por meio de uma dúvida do
comportamento do CONDEMAS e daí as coisas vão andando e receberam hoje no
Gabinete do Vereador Aécio toda a documentação necessária solicitada para o
CONDEMAS, por meio da Secretária Áurea, a quem devem também agradecer, porque
deu celeridade e o senhor Nardoto os ajudou nisso e receberam esse material. Daí de
posse do referido material e isso é uma ação, não falácia. Leu o documento, colocando
que não podem simplesmente sair culpando Serra Ambiental e CESAN sobre o
problema colocado que motivou a CPI. Afirmou, não mesmo, se pode atacar ninguém e
pediu aos nobres colegas Aécio e Ailton que também tem esse comportamento, o de não
atacar antes que tenham provas. Diante das provas que já estão sob sua posse junto com
as análises e precisam contar com esta Casa de Leis e com o Presidente da Mesa,
quando irão fazer a avaliação técnica e responsável de uma Empresa que não tem nada a
ver com eles, nem com a Serra Ambiental. Mas irão dentro de um princípio da
legalidade buscar informações laboratoriais para analisar e auferir a água que estão
recebendo das ETS e são várias, e é bom lembrar que existem ETS nesse Município da
década 1980. Cita: ‘o sistema dos anos 80 nobre colega Vereador Alexandre Xambinho,
futuro Deputado, que informou esse será um tema que irá discutir lá na Assembleia
Legislativa também’, as ETS em que são tratadas hoje os esgotos do Município da Serra
tem um sistema de 1980 em diante e não se pode deixar isso acontecer, sendo necessário
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avaliar se essa água e o sistema de tratamento continua sendo eficaz e eficiente’. E por
isso que essa Comissão vai buscar esse recurso. Registra, portanto, que essa Comissão
não está na falácia, mas nas ações e continuará nessas ações. Mas com responsabilidade
para chegar aonde se quer com a verdade e tão somente com a verdade. APARTE ao
senhor José Geraldo Carreiro Vereador que o parabenizou quanto a questão da
ocorrência que aconteceu em balneário de Nova Almeida, colocando que o mesmo
acontece em balneário de Manguinhos, na praia da Baleia e em balneário de Jacaraípe.
Conclui,

em

todas

as

praias

a

situação

é

a

mesma.

RETOMOU

O

PRONUNCIAMENTO o senhor Roberto Ferreira da Silva Vereador dizendo que, se
tudo estivesse bonito, clarinho e sem cheiro, não teriam motivação para se estar nesta
Casa apurando, no entanto, não podem julgar sem antes, tecnicamente, receberem os
resultados, porque estariam sendo levianos nas acusações, contudo, não está dizendo
que não é, porque o cheiro e a cor permanecem por lá, mas sim, ser necessário ter uma
comprovação técnica e científica para que possam dar o prosseguimento. PELA
ORDEM ao senhor Fábio de Souza Rosa Vereador que informa fazer um complemento
na sua fala anterior, agradecendo ao Secretário Igor e, até por ser morador do bairro
Serra Dourada III há quarenta anos e, todos que residem naquele bairro são sabedores
de que mora ali realmente, portanto, afirma que o trabalho realizado em Serra Dourada
I, II, e III que o Igor desenvolve é excelente e o parabeniza. Assim como, ao nobre
colega Carlos Augusto Lorenzoni, Guto, que passou por aquela Secretaria
desempenhando bons trabalhos também. Refirmou os parabéns a esses dois e a todos os
que fazem parte daquela Secretaria de Serviços. PELA ORDEM ao senhor Robson
Miranda que agradeceu também ao Secretário Igor o qual tem dado atenção a sua
Comunidade e vem fazendo um brilhante trabalho naquela Secretaria, assim como, ao
nobre colega Carlos Augusto, Guto, que também dava a devida atenção a ele e a todos
quando estava por lá. Agradeceu também a todos os que participaram da Sessão Solene
de ontem aniversário do Mestre Álvaro. PELA ORDEM ao senhor Alexandre Araújo
Marçal Vereador que convida aos nobres colegas Vereadores e a população para na
próxima segunda feira, dia trinta, às dezenove horas, na Praça da Vitória, no bairro São
Patrício, a inauguração daquela Praça junto com o senhor Prefeito. E no sábado a
inauguração do Campo de grama sintética, no Parque da Cidade, as oito horas da manhã
com muito futebol. PELA ORDEM ao senhor Wellington Guizolfe Vereador que
colocou ter certeza no que o nobre colega Roberto Ferreira, Catirica se expressou, de
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que se a Serra Ambiental prestasse um excelente serviço a esta cidade iriam de a
Tribuna elogiar, porque na verdade eles, Vereadores, estão nesta Casa na função de
fiscalizar e cobrar. 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 permanecem presentes.
PROJETO DE LEI Nº 184/2018, autor Basílio Antônio Neves Santos Vereador, dispõe
sobre o Dia do Profissional Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional, no Calendário
de Eventos do Município da Serra-ES e dá outras providências. Observou-se a ausência
do autor no Plenário neste momento. A Matéria foi retirada da Pauta. PROJETO
INDICATIVO Nº 45/2018, autor Adriano Vasconcelos Rego Vereador, dispõe sobre
prioridade do Patrulhamento e Ronda da Guarda Civil Municipal do Município da
Serra. O autor solicitou colocar o nome do nobre colega Jucelio Nascimento Porto,
também, na autoria do Projeto. À discussão. Não houveram discussões. À votação.
Aprovado o Projeto de Lei em referência, por dezenove votos favoráveis. Nada mais a
tratar, encerrou-se esta Sessão, a próxima Regimental, segunda-feira, dia três, mês de
novembro, ano em curso. Acordada a fidelidade desta lavratura, procedida pelo apoio da
Taquigrafa em Sala das Comissões ao Núcleo da Taquigrafia, encaminha-se à
deliberação Plenária na próxima Sessão. Aprovada, após citada deliberação, se insere
nos Anais desta Egrégia Casa de Leis, assinada pelos senhores: Presidente, PrimeiroSecretário da Mesa Diretora, bem como, na capa, por citada Taquigrafa Parlamentar.
Palácio “Judith Leão Castello Ribeiro”. Sala das Sessões “Flodoaldo Borges Miguel”.
Em quarta-feira, dia vinte e oito, mês de novembro, ano dois mil e dezoito.

RODRIGO MÁRCIO CALDEIRA
Vereador Presidente
ROBERTO FERREIRA DA SILVA
Vereador Primeiro Secretário
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