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ATA

DA

PRIMEIRA

SESSÃO

ORDINÁRIA,

PRIMEIRO

SEMESTRE, DO TERCEIRO ANO LEGISLATIVO, NO SEGUNDO
BIÊNIO (2019/2020), DA DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA
(2017/2020) DA MUNICIPALIDADE NA CÂMARA MUNICIPAL DA
SERRA,

QUE

SE

REALIZOU

NA

SEGUNDA-FEIRA,

DIA

QUATRO, MÊS DE FEVEREIRO, ANO DOIS MIL E DEZENOVE,
ÀS DEZESSEIS HORAS (04/02/2019, 16H00MIN).
MESA DIRETORA/VEREADORES:
Presidente: Rodrigo Márcio Caldeira – REDE;
1º Vice-Presidente: Aécio Darli de Jesus Leite – PT;
2ª Vice-Presidente: Cleusa Paixão da Silva – PMN;
1º Secretário: Roberto Ferreira da Silva – PHS;
2º Secretário: Adriano Vasconcelos Rego – PTC.
Aos quatro dias, do mês de fevereiro, ano dois mil e dezenove, 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 Primeiro Semestre do Terceiro Ano Legislativo, Biênio dois
mil e dezenove, dois mil e vinte (2019/2020), Segunda 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;
Basílio Antônio Neves Santos, PROS; Carlos Augusto Lorenzoni, REDE;
Cleusa Paixão da Silva, PMN; Ericson Teixeira Duarte, REDE; 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 no
Livro de Registro das Frequências dos Parlamentares, Número Um (N.º 1),
Biênio dois mil e dezenove, dois mil e vinte (2019/2020), 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 Efésios, Capítulo dois, Versículos de oito a
dez. 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 ProcuradoriaGeral deste Órgão Legislativo que, durante o prazo Regimental, as
apreciam, emitem seus Pareceres, a fim de deliberá-las ao Plenário. VETO
N.º 32/2018: anexo à Mensagem N.º 146/2018 do Executivo Municipal Comunica sobre o Veto Parcial ao Autógrafo de Lei nº 4.931/2018 - PL nº
165/2018 dos Vereadores Alexandre Araújo Marçal e Carlos Augusto
Lorenzoni. De autoria do Executivo Municipal. PROJETO DE LEI Nº
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4/2019: institui a Semana Municipal do Legislativo nas Instituições de
Ensino Público, com o objetivo de fornecer aos alunos informações do
Poder Legislativo Municipal e dá outras providencias. De autoria do
Vereador Stéfano Andrade. PROJETO DE LEI Nº 5/2019: dispõe sobre
obrigatoriedade de todas as unidades prediais, agências, instituições de
cunho público ou privado exercendo múnus público, no âmbito deste
Município, o dever de pacientes, que realizarem qualquer tipo de pacientes,
que seja realizado em um prazo não inferior a 30 (trinta) minutos, a dados
sem fio Wi-fi para acessos via dispositivos móveis a internet gratuitamente.
De autoria do Vereador Pastor Ailton. PROJETO INDICATIVO N.º
1/2019: dispõe sobre a criação de vagas de estacionamento exclusivo para
veículos de transporte escolares e veículos particulares em frente a creches
e escolas para fins de embarques e desembarques de alunos e dá outras
providências no Município da Serra. De autoria do Vereador Adriano
Galinhão. PROJETO INDICATIVO N.º 2/2019: dispõe sobre a proibição
sonora por parte de veículos automotores e os seus respectivos aparelhos de
som no município da Serra. De autoria do Vereador Adriano Galinhão.
REQUERIMENTO N.º 25/2018: pedido de informação ao executivo
municipal: informações acerca do convênio entre a Secretaria de Defesa
Social e a Academia de Polícia Civil de cooperação técnica 002/2018,
Processo

79562850.

De

autoria

do

Vereador

Nacib

Haddad.

REQUERIMENTO N.º 27/2018: requer cópia dos termos de anuência
existentes, em atendimento ao item 2.15 do Contrato nº 162/2018, Processo
nº 55.749/2017, Concorrência nº 018/2017. De autoria do Vereador Aécio
Leite. REQUERIMENTO N.º 34/2018: requer cópias das gravações na
íntegra de todas as Sessões Ordinárias e Extraordinárias, ocorridas nos
meses: janeiro, fevereiro, março e abril do ano 2013. De autoria do
Vereador Nacib Haddad. REQUERIMENTO N.º 1/2019: refere-se ao
Processo nº 52894/2015 (PMS), Indicação nº 1764/2015 (CMS) e OF. Nº
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004/2019. Lembrando que se faz necessária a confecção de uma placa
informando o nome da referida Escola. De autoria do Vereador Guto
Lorenzoni. REQUERIMENTO VOTO DE CONGRATULAÇÃO N.º
1/2019: requer Voto de Congratulação ao cantor mirim que participa do
programa The Voice Kids 2019, Jeremias Pereira Reis. De autoria do
Vereador

Robinho

Gari.

REQUERIMENTO

DE

VOTO

DE

CONGRATULAÇÃO N.º 2/2019: requer Voto de Congratulação da
Câmara Municipal da Serra ao Sr. Alex Sandro dos Santos. De autoria do
Vereador Stéfano Andrade. GRANDE EXPEDIENTE/ORADORES
INSCRITOS. Consoante o Artigo Nº 151, do 3º Parágrafo do RI.
Inscreveram-se para uso da Tribuna os Senhores Vereadores: Cleusa
Paixão, Cabo Porto, Aécio Leite e Guto Lorenzoni. NO PRIMEIRO
PRONUNCIAMENTO, a Vereadora Cleusa Paixão saudou a Mesa
Diretora. Depois agradeceu a Deus, falando acerca da importância da
gratidão. Em seguida, falou sobre a obrigatoriedade de o município
devolver um valor repassado pelo Estado do Espírito Santo no fim do
mandato do Governador Paulo Hartung, que havia firmado um convênio
com o município. Porém, o atual Governador pediu a devolução do valor
cedido, o que foi negado pelo Prefeito Audifax Barcelos, que foi elogiado
por não ceder à pressão pela devolução do dinheiro. Afirmou que, como
vereadora, está na posição de cobrar, representar e poder fiscalizar, e de
também afirmar que está com o prefeito em prol do Município da Serra,
referindo-se a algumas contribuições do Executivo Municipal que, de uma
forma ou outra, ajuda o Executivo Estadual, como exemplo ao formar os
guardas municipais, que contribuem para a segurança pública. Disse
também que vai olhar com carinho a questão da parceria público-privada da
Cesan com a empresa Serra Ambiental. Exemplificando a necessidade de
se atentar a essa questão, disse que um morador de um bairro na região de
Jacaraípe tem sofrido com o mau cheiro advindo de um esgoto sem
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tratamento, o que seria uma das atribuições desta parceria. Após, agradeceu
a Deus e desejou um 2019 melhor a todos. No SEGUNDO
PRONUNCIAMENTO, o Vereador Cabo Porto demonstrou preocupação
com a nomeação do Secretário de Segurança Pública do município
(Secretaria de Defesa Social), Cel. Nylton Rodrigues, e afirmou que vai
fiscalizá-lo e elogiar quando for necessário. Disse que o escolhido, que é
um coronel, não pode fazer críticas públicas à instituição Policia Militar e
que, para tal, deve deixar seu cargo de coronel ou tornar-se um político
eleito para poder emitir sua opinião. Trouxe alguns exemplos de outros
municípios e sugeriu que o atual secretário o implante também no
município de Serra. Como exemplo, lembrou das bases elevadas para o
trabalho dos salva-vidas em Vila Velha e Vitória, o que não há no
município, dificultando assim o trabalho desses profissionais. Lembrou
também que o atual secretário, enquanto Comandante-Geral da PM,
defendeu o “bônus pecuniário” nas apreensões de armas de fogo, sendo
assim o Vereador Cabo Porto quer que também seja implantada essa
modalidade de premiação no município para a Guarda Municipal. Citou
também a Lei N.º 4698, que instaura no âmbito municipal a Patrulha Maria
da Penha, para ser também implantada na cidade pelo Secretário. Sobre
implantação de bases comunitárias de segurança nas praças públicas, fruto
de um projeto indicativo do próprio vereador, e que teve apoio do atual
Secretário, disse esperar que também sejam feitas. Lembrou também da
demanda, tanto da Guarda Municipal quanto dos agentes de trânsito
municipais, por atendimento psicológico. Sobre o cerco eletrônico, a partir
do Projeto Indicativo N.º 843/2018, exigiu também que esse seja
implantado pelo atual secretário. Afirmou também corroborar com um
requerimento feito pelo Vereador Nacib Haddad, que exige informações
quanto aos cursos oferecidos à terceira turma de formação da Guarda
Municipal, fruto da parceria feita entre a Prefeitura da Serra e a Academia
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da Polícia Civil. Lembrou também que em 2017 pediu a aquisição de
“drones” para o município, o que naquela época era também uma bandeira
do atual secretário para a polícia militar. Citou a Lei N.º 4.630, de autoria
do próprio vereador, que trata sobre os assaltos aos ônibus e de sua luta
com a Ceturb, órgão do governo que cuida do transporte público, já que,
segundo o vereador, o município é líder estadual em assaltos a coletivos.
Sendo assim, pediu apoio ao atual secretário quanto a essa questão. Em
seguida, tratou sobre a “Lei Mandela”, Lei N.º 4878, também de autoria do
vereador, que proíbe bailes clandestinos na cidade e disse não estar pedindo
favor, mas que a lei seja cumprida. Encerrou sua fala dando boas-vindas ao
secretário. No TERCEIRO PRONUNCIAMENTO do dia, o Vereador
Aécio Leite saudou todos presentes, brincou com o Cabo Porto e disse que
o Edil tem que fazer parte da oposição. Agradeceu a Deus e aos que oraram
por ele e sua saúde, afirmando estar firme e forte para 2019. Falou que tem
recebido várias reclamações dos usuários do sistema de saúde, reiterando a
responsabilidade do município com a pasta, afirmando que têm acontecido
mortes nas UPA’s do município. Citou um caso em que uma pessoa foi a
uma UPA da Serra por três vezes e que, na terceira vez, essa pessoa teve
um infarto fulminante e veio a óbito; e que nas duas vezes anteriores, essa
pessoa foi dispensada pelo médico. Atribuiu esse incidente aos despreparos
dos profissionais de saúde. Lembrou de um Projeto de Lei de sua autoria
em que exigia formação superior para todos os profissionais que trabalhem
no setor, o que foi vetado pelo executivo. Criticou as indicações políticas
como critério para admitir profissionais na área. Em seguida, falou de uma
determinação da Justiça que proibia determinada empresa (cooperativa) de
transporte escolar atuasse em convênio com a Prefeitura, sob suspeita de
superfaturamento, porém essa mesma empresa continua atuando com um
outro contrato, o que foi criticado pelo Vereador Aécio Leite, afirmando
esse que é inadmissível a Prefeitura passar por cima de uma decisão
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judicial. Encerrou reiterando as críticas quanto à gestão da saúde do
município, em seguida desejou um 2019 de realizações. Em FALA PELA
ORDEM, o Vereador Fabão da Habitação cumprimentou todos na galeria,
em especial o Pastor Domingos da Igreja Assembleia de Deus. No
QUARTO PRONUNCIAMENTO, assumiu a Tribuna o Vereador Guto
Lorenzoni, que saudou todos os Edis, público presente e os internautas que
acompanhavam a sessão. Desejou um 2019 de prosperidades para o
município, tanto no âmbito Legislativo quanto no Executivo. Lembrou que
está previsto para este ano e para o próximo um investimento de quase
meio bilhão de reais para o município, o qual tem a maior população do
estado. Lembrou que o atual deputado estadual e antigo vereador da casa,
Alexandre Xambinho, será uma ponte quanto às demandas do município na
relação como Executivo Estadual. Em APARTE, o Vereador Ericson
Duarte lembrou que faz dez anos que a escola Aristóbulo Barbosa Leão,
que fica em Laranjeiras, está em obras. Retomando a palavra, disse que
orou pelo Vereador Aécio, durante o recesso, quando este esteve doente.
Elogiou a fala do Vereador Cabo Porto, dizendo que a cobrança é
importante, porém frisou que o Coronel Nylton Rodrigues teve muita
responsabilidade quando assumiu o Comando da Polícia Militar, num
contexto

bastante

conflitivo,

tendo

que

lidar

com

insatisfações

generalizadas dentro da corporação e que esse teve coragem de assumir tal
responsabilidade, o que foi recusada por vários outros. Elogiou e
parabenizou a coragem do Coronel e a Polícia Militar do Estado. Em
APARTE, o Vereador Cabo Porto contrariou a fala do Vereador Guto
Lorenzoni, afirmando que o Cel. Nylton assumiu o Comando da PM
“passando a perna” em vários coronéis mais antigos, sendo indicado pelo
Governador Paulo Hartung, chamado de “Hitler” pelo vereador. Criticou
sua postura e afirmou que ele deve ser mais humilde. Retomando a palavra,
o Vereador Guto agradeceu a fala do Vereador Cabo Porto e disse que,
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quanto às questões de méritos, não caberia a ele julgar. Encerrando sua
fala, demonstrou grande expectativa quanto ao próximo biênio para o
município. 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
INDICATIVO N.º 34/2018: dispõe sobre a construção de academia popular
na Praça Antônio Borges Miguel, localizada na Rua Floriano Peixoto,
Bairro Centro da Serra - ES. De autoria da Vereadora Quélcia Gonçalves.
Não houve discussão, foi à votação. Projeto aprovado por vinte e dois votos
favoráveis. Em Justificativa de Voto, a proponente disse que a praça já
possui academia popular, mas ainda há compromisso de a Subsecretária
Cristiane Stein instalar aparelhos em inox. PROJETO INDICATIVO N.º
51/2018: dispõe sobre a obrigatoriedade da inserção de intérprete da
Língua de sinais (libras) em todos os eventos púbicos oficiais realizados
pelo município da Serra. De autoria do Vereador Fabão da Habitação. Não
houve discussão, foi à votação. Projeto aprovado por vinte votos
favoráveis. Não havendo nada mais a tratar, encerrou-se esta Sessão, a
próxima será regimental, quarta-feira, dia seis, mês de fevereiro 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 segunda-feira, dia quatro, mês de fevereiro, ano dois
mil e dezoito.

RODRIGO MÁRCIO CALDEIRA
Presidente

ROBERTO FERREIRA DA SILVA
Primeiro-Secretário

HÉLVIO PIRES TOLENTINO
Taquígrafo Parlamentar

