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ATA DA OCTOGÉSIMA PRIMEIRA 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 DOZE, MÊS DE DEZEMBRO, ANO DOIS MIL E
DEZOITO, ÀS DEZESSEIS HORAS (12/12/2018, 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 doze dias, do mês de dezembro, 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 da Serra. Em seguida, o Primeiro-Secretário procedeu à
leitura bíblica em Salmos, Capítulo trinta e sete, Versículos quatro a seis.
Em seguida, o Presidente invocou a proteção de Deus e declarou aberta a
presente Sessão. Logo após, deliberaram-se as Atas das Sessões Ordinárias
dos dias 21, 26 e 28 de novembro de 2018, bem como as das Sessões
Ordinárias dos dias 05 e 10 de dezembro de 2018. Além dessas,
deliberaram-se as Atas das Sessões Extraordinárias do dia 10 de dezembro
de 2018 (7ª e 8ª Sessões). Não houve discussão. Foram à votação. Atas
aprovadas

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 Procuradoria-Geral deste Órgão Legislativo que, durante o
prazo Regimental, as apreciam, emitem seus Pareceres, a fim de deliberá-
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las ao Plenário. PROJETO DE LEI Nº 196/2018: inclusão do § Único do
Artigo 1°, da Lei de n° 1764/1994, do Município da Serra. De autoria do
Vereador Stéfano Andrade. PROJETO DE LEI Nº 204/2018: declara de
utilidade pública municipal a Associação Capixaba no Esporte, Educação e
Cultura

-Aceec.

De

autoria

da

Vereadora

Cleusa

Paixão.

REQUERIMENTO Nº 31/2018: requer os relatórios e informações
descritos nos termos do item 3.4.2 - faturas intermediárias, da Cláusula
Terceira, do Contrato de Prestação de Serviços nº 062/2017, Processo Nº
27.796/2016, Concorrência 006/2016. De autoria do Vereador Aécio Leite.
REQUERIMENTO DE VOTO DE CONGRATULAÇÃO Nº 74/2018:
requer voto de congratulação ao Time de Futebol Feminino do 6º BPM/ES.
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: Geraldinho Feu Rosa, Cabo Porto e Roberto Catirica. O
PRIMEIRO PRONUNCIAMENTO do dia foi do Vereador Geraldinho Feu
Rosa, que saudou todos os presentes, Edis, mesa diretora e os que
acompanhavam pela internet. Começou a fala abordando a questão da
drenagem na rede de esgoto em Feu Rosa, que está levando transtorno à
comunidade. Na sequência exibiu um vídeo que trata do assunto. Reclamou
de pessoas que não moram no município e assumem cargos comissionados
em secretarias na cidade. Reclamou de forma generalizada sobre o
município, no que tange à saúde, por exemplo a dificuldade de marcação de
consulta. Em seguida encerrou a sua fala. Em FALA PELA ORDEM, o
Vereador Fabão cumprimentou o Pastor Eduardo Emmerich, presente na
sessão, da Igreja Batista Betesda de Porto Canoa. Em FALA PELA
ORDEM, o Vereador Aécio parabenizou o Vereador Geraldinho Feu Rosa
pela fala, corroborando na crítica à empresa “Serra Ambiental”. No
SEGUNDO PRONUNCIAMENTO, a palavra foi dada ao Vereador Cabo
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Porto. Começou abordando a fala do Secretário de Segurança do Estado,
que fez críticas à anistia dada na Câmara federal aos policiais que
participaram do movimento de paralisação da PM no Estado, em fevereiro
de 2017. Parafraseando o secretário, o Vereador Cabo Porto falou que os
pilares que foram quebrados em relação à corporação não foram por causa
da anistia e sim pela má remuneração, falta de reajuste salarial e
promocional aos seus soldados, cabos, oficiais etc. Parabenizou o Deputado
Federal Manato, que presidiu a sessão de votação a anistia. Em seguida,
falou das indicações do Governador eleito, Renato Casagrande, para a
cúpula da Segurança Pública, em particular o Cel. Barreto, congratulando-o
por ser o novo Comandante-Geral da PM no Estado. Depois falou sobre a
desocupação de um terreno em Laranjeiras, que fica ao lado do terminal
rodoviário urbano, que era ocupado por carros apreendidos pela própria
PM. O Vereador tratou o desfecho como resultado de pressão feita pela
Câmara quanto à desocupação. Na sequência, chamou a atenção do
representante da Prefeitura presente na sessão, chamado pelo nome de
Nardoto, quanto à Rodovia Audifax Barcelos, pedindo para que levasse ao
prefeito a demanda para sinalizar a rodovia, a fim de diminuir o risco de
acidentes. Ainda se referindo ao interlocutor, citou o secretário Jaílson
Miranda que em uma reunião acerca de segurança pública no município
indagou o que representante do legislativo estava fazendo naquela reunião.
Rebateu essa afirmação lembrando que, além de ser chefe da comissão de
segurança, ele é representante eleito do povo. Em seguida tratou de assunto
a respeito dos salva-vidas (salva-mares), que, segundo o edil, há um projeto
de sua autoria que propõe elevar os postos destes profissionais, como existe
por exemplo em Vila Velha. Segundo ele, esta demanda foi repassada ao
secretário responsável, porém este não encaminhou o pedido ao prefeito,
com o qual pessoalmente o Vereador conversou e obteve promessa de pelo
menos dez postos elevados, além de dez postos móveis para o município.
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Em seguida tratou sobre a Base Comunitária da Guarda Municipal, um
projeto do próprio vereador que visa a bases da Guarda nas praças do
município com maior fluxo de pessoas e com maior recorrência de crimes.
Em APARTE, o Vereador Wellington Alemão propôs que sejam colocadas
câmeras de videomonitoramento nestas praças. Na sequência, o Vereador
Cabo Porto confirmou que faz parte de seu projeto também a instalação
dessas câmeras junto à base da Guarda. Chamou a atenção dos demais
vereadores para a questão do Conjunto Habitacional Ourimar, afirmando
que o tráfico continua tomando conta do lugar e expulsando moradores, por
exemplo. Disse que esteve no condomínio em visita juntamente com a
polícia militar e a guarda municipal. Em FALA PELA ORDEM o Vereador
Aécio Leite indagou o Vereador Cabo Porto sobre o funcionamento das
câmeras de videomonitoramento. O Vereador Cabo Porto confirmou que
elas não têm funcionado. Em FALA PELA ORDEM, o Vereador Nacib
Haddad corroborou a crítica ao não funcionamento dessas câmeras. Em
FALA PELA ORDEM o Vereador Guto Lorenzoni, porém, afirmou que
este assunto não é totalmente verdadeiro, pois segundo ele algumas devem
funcionar. No TERCEIRO PRONUNCIAMENTO o Vereador Roberto
Catirica cumprimentou todos os presentes, agradeceu a Deus e ao Prefeito
Audifax, que, no final do ano anterior, concedeu uma Ordem de Serviço de
pavimentação em Nova Almeida, onde foram prometidos cem por cento de
pavimentação para o Bairro Serramar. Disse que hoje, 12 de setembro,
completou-se a obra no bairro. Agradeceu também à Prefeitura pela
disponibilização de espaço para crianças autistas do município. O Vereador
afirmou que o antigo Pronto-Socorro de Serra-Sede será reformado para
atendimento destas crianças. Encerrando sua fala, demonstrou que, por
meio de um projeto indicativo, procurou confirmar um abono para os
servidores da câmara, porém negado pela situação financeira. ORDEM
DO DIA/MATÉRIAS À DELIBERAÇÃO, Artigos: 152; 161; 162 do RI.
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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 90/2018: assegura a livre
organização dos estudantes na forma Grêmio Estudantil. De autoria dos
Vereadores Alexandre Xambinho e Guto Lorenzoni. Em discussão, O
proponente solicitou inclusão do Vereador Guto em coautoria a esse. Foi à
votação. Projeto aprovado por dezenove votos favoráveis. PROJETO DE
LEI Nº 93/2018: dispõe sobre o fechamento ao tráfego de veículos
estranhos aos moradores de Vilas, ruas sem saída e travessas com
características de rua sem saída. De autoria do Vereador Alexandre
Xambinho. Não houve discussão. Foi à votação. Projeto aprovado por
dezessete votos favoráveis.

PROJETO DE LEI Nº 200/2018: cria, no

âmbito da Guarda Municipal da Serra, a Política Municipal de
Monitoramento por Drone, Veículo Aéreo não Tripulado (VANT). De
autoria dos Vereadores Pastor Ailton e Geraldinho PC. Não houve
discussão. Foi à votação. Projeto aprovado por dezenove votos favoráveis.
Não havendo nada mais a tratar, encerrou-se esta Sessão, a próxima será
regimental, segunda-feira, dia dezessete, mês de dezembro 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.
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Palácio “Judith Leão Castello Ribeiro”. Sala das Sessões “Flodoaldo
Borges Miguel”. Em quarta-feira, dia doze, mês de dezembro, ano dois mil
e dezoito.

RODRIGO MÁRCIO CALDEIRA
Presidente

ROBERTO FERREIRA DA SILVA
Primeiro-Secretário

HÉLVIO PIRES TOLENTINO
Taquígrafo Parlamentar

