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ATA DA VIGÉSIMA SÉTIMA 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 QUARTA-FEIRA, DIA QUINZE,
MÊS DE MAIO, ANO DOIS MIL E DEZENOVE, ÀS DEZESSEIS
HORAS (15/05/2019, 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 quinze dias, do mês de maio, 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; Miguel Mates Santos, PTC; 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, o Vereador Luiz Carlos
Moreira, MDB, ausentou-se haja vista atestado médico apresentado.
Também se ausentou o Vereador Nacib Haddad Neto, conforme decisão
judicial. 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 da Serra. Em seguida, o Primeiro-Secretário procedeu à
leitura bíblica em Colossenses, Capítulo três, Versículo dezesseis. Em
seguida, o Presidente invocou a proteção de Deus e declarou aberta a
presente Sessão. Em seguida, foram à deliberação as Atas das Sessões
Ordinárias dos dias 06 de fevereiro e 10 de abril do presente ano. Não
houve discussão. Foi à votação. Atas aprovadas por dezesseis 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. Antes
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de seu prosseguimento, o Primeiro-Secretário leu Guia de Inspeção Médica
que altera a licença médica do Vereador Luiz Carlos Moreira para 90 dias.
VETO N.º 20/2019: anexo à Mensagem Nº 51/2019 do Executivo
Municipal - comunica sobre o veto total ao Autógrafo de Lei Nº
4.989/2019 - PL 55/2019 do Vereador Ailton Rodrigues de Siqueira.
PROJETO DE LEI N° 82/2019: anexo à Mensagem Nº 46/2019 - Autoriza
o repasse de subvenção social à Associação de Intervenção Familiar do
Espírito Santo -INTERFAMI para realização do Projeto "Judô Para a
Vida". Autoria do Executivo Municipal. O Vereador Adriano Galinhão
solicitou inclusão em regime de urgência especial. PROJETO DE
RESOLUÇÃO N° 1/2019: dispõe sobre a vedação de nomeações para
cargos em comissão de pessoas que tenham sido condenadas pela Lei
N°11.340/2006 (Lei Maria da Penha), no âmbito da Câmara Municipal da
Serra -ES. Autoria do Vereador Aécio Leite. PROJETO INDICATIVO N°
64/2019: institui o Programa Tempo de Desperta, que dispõe sobre a
reflexão, conscientização e responsabilidade dos autores de violência
doméstica e grupos reflexivos de homens, e dá outras providencias. Autoria
da Vereadora Cleusa Paixão. GRANDE EXPEDIENTE/ORADORES
INSCRITOS. Consoante o Artigo Nº 151, do 3º Parágrafo do RI.
Inscreveram-se para uso da Tribuna os seguintes Vereadores:

Guto

Lorenzoni, Cabo Porto, Fabão da Habitação, Aécio Leite e Pastor Ailton
Rodrigues. NO PRIMEIRO PRONUNCIAMENTO, o Vereador Guto
Lorenzoni saudou os Edis presentes, público presente na galeria e os que
acompanhavam pela internet. Em seguida, declinou da fala reclamando que
não havia se inscrito e que de última hora resolveu se inscrever e, para sua
surpresa, foi colocado como o primeiro a falar. Relatou ainda que ocorrera
o mesmo na sessão anterior e pediu ao Presidente Rodrigo Caldeira que
quando liberasse o livro para as inscrições, deixasse o mesmo aberto para
constar a assinatura do vereador que for se pronunciar. No SEGUNDO
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PRONUNCIAMENTO, o Vereador Cabo Porto saudou a mesa diretora, o
Presidente Rodrigo Caldeira, os Edis presentes, os que acompanhavam da
galeria e pela internet. Falou sobre uma campanha que a CETURB esteve
fazendo contra o assédio dentro dos coletivos. Falou da Lei N.º 4776/2018,
proposta por ele, aprovada na Câmara, que obriga empresas do transporte
público a realizarem campanhas contra os assédios nos coletivos. Em
seguida, falou do anúncio feito pelo Presidente da República, que é o
desejo de implantar de escolas nos moldes militares em todas as capitais
estaduais. Projeto semelhante ao que o vereador pensa em implantar no
município. Disse que esse modelo de escola preserva a família. Disse que
há nas delegacias crianças de 11 anos apreendidas e que esses meninos de
12 anos andam com pistola na cintura. Falou que o verdadeiro bandido não
troca tiro com polícia nem dá coronhada na cabeça, mas os menores são os
piores, os mais desvairados. Em APARTE, o Vereador Guto Lorenzoni
parabenizou o pronunciante pelo discurso provido de ação em relação à
proteção às mulheres que ficam reféns. Também prestou sua continência ao
Governador do Rio de Janeiro, pois é contra quem anda nas ruas com arma
de guerra. No TERCEIRO PRONUNCIAMENTO, o Vereador Fabão da
Habitação cumprimentou todos os presentes e a Mesa Diretora. Em
seguida, disse que o jornal A Tribuna não publicou a matéria completa e
que seu gabinete está à disposição. Pediu que o Ministério Público
investigue. Em APARTE, o Vereador Basílio da Saúde elogiou a postura
do pronunciante e disse que tudo será esclarecido. Em seguida, o Presidente
Rodrigo Caldeira disse que ele mostra sua hombridade ao abrir seu
gabinete, pois às vezes uma brincadeira pode tomar grandes proporções.
Isso é covardia, mas confia em sua honestidade. Então, o Vereador
Wellington Alemão disse saber da índole do pronunciante e falou que a
imprensa muitas vezes muda o teor das informações. O Vereador Aécio
Leite disse respeitar muito sua família e que a partir da assinatura da CPI
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sabiam com quem estavam mexendo. O Vereador Roberto Catirica disse
que essas coisas são inerentes ao mandato e que também foi vítima de
falácias, passou por inquérito mas foi feita justiça na mão da juíza. O
Vereador Adriano Galinhão disse que tal notícia abalou toda esta Casa.
Disse ter presenciado o carinho que o Bairro Serra Dourada tem com o
Edil. Fabão disse que veio à Tribuna em respeito a todos. No QUARTO
PRONUNCIAMENTO, o Vereador Aécio Leite cumprimentou todos e
disse que respeita muito o Vereador Fabão. Em seguida, disse que foi
informado de quebra de sigilo bancário das contas dos Vereadores. Falou
que podem quebrar o da conta dele, pois não tem nada. Fica triste de o
prefeito fazer isso com os vereadores que assinaram a CPI da saúde. Disse
que fizeram mutirão em seu bairro sem sua presença. O prefeito já
procurou seus assessores para saber quem quer ser candidato a vereador e
prejudicá-lo. Disse agora querer ser prefeito, pois é quem tem caneta para
assinar. Em seguida, disse que fez várias denúncias e fez requerimentos à
Prefeitura e Secretaria de Serviços. Já requereu documentos há seis meses e
não obteve retorno, embora a Lei diga que qualquer documento possa ser
requerido por qualquer cidadão e que em 30 dias deve ser atendida a
demanda. Afirmou que o STF disse que, se o prefeito não fornecer
documentação, pode ser afastado por descumprir lei. As constituições
estadual e federal dizem isso. Falou que os Movimentos Populares não têm
mais a independência havida nos anos 90. Disse que Sergio Vidigal, em sua
segunda eleição, atrelou todas as entidades. Em APARTE, o Vereador
Wellington Alemão disse que a Emec já passou todos os relatórios ao
Chefe do Executivo, mas o prefeito não passa o relatório para esta Casa.
Falou que a empresa já se dispôs e não nada a esconder. O Pronunciante
disse que já faz 90 dias que fez a solicitação. Em fala Pela Ordem, o
Vereador Guto Lorenzoni disse que concorda com fala do pronunciante,
mas o entristece que o Vereador Aécio Leite não estava em Plenário ao
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início da sessão, mas estava inscrito para uso da Tribuna. O Vereador Cabo
Porto perguntou ao DER sobre Avenida Abdo Saad, que teve vários cortes.
A via está intransitável. O Vereador Roberto Catirica ratificou a fala do
antecessor e disse que a obra civil está ocorrendo, mas depois haverá
cabeamento para sincronia dos semáforos da via. No QUINTO
PRONUNCIAMENTO, o Vereador Pastor Ailton cumprimentou todos os
presentes e a Mesa Diretora. Disse que não iria se dirigir ao Vereador Guto
Lorenzoni mas seu comportamento provoca a dar uma resposta. Disse que
o Edil parece menino que brinca de bola e, quando não está do seu jeito,
pega a bola e vai embora. Ou seja, dá impressão que as coisas devem ser
apenas do seu jeito. Falou que aceitava ter perdido eleição por ter escolhido
o lado errado, mas agora trabalhou tanto para eleger uma Mesa Diretora,
democraticamente, e vê manifestações contrárias. Disse que o Edil foi o
primeiro a se inscrever para pronunciamento e não quer falar primeiro.
Disse que a Casa de Leis é para discutir coisas sérias e não ordem de fala,
pois há pessoas morrendo nas UPAs e ninguém diz nada. Parece que estão
forçando a barra para privatizar terceira UPA. Registrou, em seguida, que o
Pr. Gerson Eler está internado em coma, com morte cerebral, e por isso
pede intercessão dos pares, por estar entre vida e morte. Falou que a
política da Serra está muito ruim, e que isso irá se refletir nas próximas
eleições e todos perderão com isso. Há uma onda de denuncismo. A
imprensa procura denegrir os políticos, a não ser que o contrato de
publicidade seja caro. Em APARTE, o Vereador Roberto Catirica disse que
foi vítima desse denuncismo e que foi vítima de jornais. Em seguida, o
pronunciante agradeceu ao Secretário de Obras pelos serviços nas ruas
Chique Chique e Ubauba. Disse que a secretaria de obras e o prefeito estão
de parabéns. 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
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Senhores Vereadores que assinaram o Livro próprio de Registro das
Frequências, Biênio 2019/2020, Nº 01 e permaneceram presentes.
REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL AO PROJETO DE LEI N.º
82/2019: anexo à Mensagem N.º 46/2019 - autoriza o repasse de subvenção
social à Associação de Intervenção Familiar do Espírito Santo -Interfami
para realização do projeto "Judô para a Vida". Não houve discussão. Foi à
votação. Regime aprovado por vinte votos favoráveis. Logo, a sessão foi
suspensa por até cinco minutos para pareceres das devidas comissões.
PROJETO DE LEI N.º 82/2019: vide Ementa anterior. Foi à discussão, em
que o Vereador Wellington Alemão parabenizou a Sra. Renata do Instituto
Interfames e que há um ano e meio este Projeto está parado na Prefeitura.
Falou que às vezes perdemos patrocinadores por causa da burocracia. Quer
saber o que fazem com o juro do dinheiro que está parado. Foi à votação
com pareceres das devidas comissões apensados. Projeto aprovado por
dezenove votos favoráveis. Em Justificativa de Voto, o Vereador Pastor
Ailton disse aos Vereadores Guto Lorenzoni e Miguel da Policlínica que
falem ao Prefeito que a Casa está votando todas as matérias do Executivo
de interesse público. Disse que a Casa está no caminho certo. PROJETO
DE LEI N.º 113/2018: acrescenta o Inciso VII, ao artigo 7º, da Lei
4.306/2014 e dá outras providências. Autoria da Vereadora Quélcia
Gonçalves. Não houve discussão. Foi à votação. Projeto aprovado por
dezoito votos favoráveis. PROJETO DE LEI N.º 197/2018: institui a "Rua
do Lazer no bairro Cidade Pomar" no Município da Serra e dá outras
providências. Autoria do Vereador Aécio Leite. 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.
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,
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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 quinze, mês de maio, ano dois mil e dezenove.

RODRIGO MÁRCIO CALDEIRA
Presidente

ROBERTO FERREIRA DA SILVA
Primeiro-Secretário

HÉLVIO PIRES TOLENTINO
Taquígrafo Parlamentar

