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ATA

DA

TRIGÉSIMA

SEGUNDA

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 SEGUNDAFEIRA, DIA TRÊS, MÊS DE JUNHO, ANO DOIS MIL E
DEZENOVE, ÀS DEZESSEIS HORAS (03/06/2019, 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 três dias, do mês de junho, 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; 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, 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;
Wanildo Pascoal Sarnaglia, AVANTE; Wellington Batista Guizolfe, DEM.
No entanto, o Vereador Ericson Teixeira Duarte, REDE, ausentou-se
conforme indicou atestado médico apresentado. 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
Isaías, Capítulo cinquenta e quatro, Versículo dezessete. Em seguida, o
Presidente invocou a proteção de Deus e declarou aberta a presente Sessão
e suspendeu a sessão por até 30 minutos para ajuste de pauta. Ao
retornarem os trabalhos, deliberaram-se as Atas da Sessões Ordinárias dos
dias 08 de abril e 15 de maio de 2019. Não houve discussão, foi à votação.
Atas

aprovadas

por

quinze

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 N.º 63/2019: dispõe sobre a isenção do
pagamento no estacionamento rotativo no Município de Serra aos idosos e
às pessoas com deficiência. Autoria do Vereador Pastor Ailton. Essa
matéria foi retirada de pauta a pedido do autor. PROJETO DE LEI N.°
77/2019: institui a semana de conscientização sobre fibromialgia no âmbito
municipal e das outras providencias. Autoria da Vereadora Cleusa Paixão.
REQUERIMENTO N.° 26/2019: requerimento de cópia do contrato de
Iluminação Pública da BR 101 no Município de Serra à Prefeitura
Municipal. Autoria do Vereador Aécio Leite. REQUERIMENTO N.°
27/2019: requerimento ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal da Serra de cópia
dos comprovantes dos recolhimentos da Contribuição Previdenciária de
todos os Servidores Municipais em favor do Instituto de Previdência da
Serra (IPS) referente aos últimos 05(cinco) anos. Autoria do Vereador
Aécio Leite. REQUERIMENTO VOTO DE CONGRATULAÇÃO N.°
51/2019: requer Voto de Congratulação ao Grêmio Factory Clube. Autoria
do Vereador Adriano Galinhão. Em fala PELA ORDEM, o Vereador
Robinho Gari solicitou um minuto de silêncio em virtude do falecimento do
Sr. Alonso, “Michael Jackson de Carapina”, o que foi deferido pela Mesa.
GRANDE EXPEDIENTE/ORADORES INSCRITOS. Consoante o
Artigo Nº 151, do 3º Parágrafo do RI. Inscreveram-se para uso da Tribuna
os seguintes Vereadores:

Aécio Leite e Luiz Carlos Moreira. NO

PRIMEIRO PRONUNCIAMENTO, o Vereador Aécio Leite saudou todos
da Casa e a comunidade que o acompanhava na galeria. Logo em seguida,
saudou o retorno do Vereador Luiz Carlos Moreira e anunciou que a
oposição se sente feliz em debater com ele. Então, afirmou que não chamou
na sessão de segunda-feira o Sr. Alemão, Emec, de laranja, pois só fala as
coisas quando sabe delas. Logo, o Sr. Igor, secretário, está mentindo. Disse
que abrirá CPI para analisar os contratos da Emec. Disse que o dono da
empresa foi preso em Presidente Kenedy. Disse que a Emec só atende os
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vereadores novos, não os mais velhos de casa. Em seguida, leu matéria
publicada em A Gazeta, que analisa as sessões legislativas nas câmaras
municipais da Grande Vitória. Disse que as pessoas não estão entendendo o
papel desta Câmara, pois disse que aqui só se discute CPI. O pronunciante
falou que a questão da saúde é gravíssima e justifica as discussões sobre o
tema em defesa dos que mais sofrem. Criticou as muitas mortes ocorridas
nas UPAs. Frisou, em seguida, que ele nunca se negou a assinar CPI e
apoia todas as investigações, refutando quaisquer acordos. Disse que
sempre votou a favor do servidor público, mesmo sendo perseguido pelo
prefeito. Disse ter dignidade, nome e sobrenome e morar na mesma casa há
mais de trinta anos. Prometeu investigar todas as coisas nesta Casa de Leis.
NO SEGUNDO PRONUNCIAMENTO, o Vereador Luiz Carlos Moreira
saudou todos os presentes, a Mesa Diretora e demais edis. Em seguida,
afirmou ter voltado sem saúde totalmente reestabelecida e que ainda está
sob cuidados médicos. Na sequência, contou detalhes acerca de seus
procedimentos médicos sofridos. Disse que não vem aqui para brigar mas
para ajustar as coisas. Pediu a colaboração de todos. Disse vir com a faca
da humildade e com a presença do Senhor. Disse que não voltou o mesmo
Luiz Carlos Moreira do passado, pois sua saúde não o permite e que seus
diálogos serão do entendimento, não do enfrentamento. Disse que seu
caminho a seguir é o do bem para a Serra. Em seguida, afirmou que a Serra
tem 600 médicos, 150 enfermeiros, quase 100 psicólogos; pode ser que a
área esteja mal administrada, mas a cidade tem estrutura física enorme,
logo administrar a saúde na Serra é complicado. Afirmou que não é fácil
mexer com médico. Falou que quer ajudar a salvar vidas, tirar a dor. Pediu
compreensão a todos e diálogo entre todos, pois é importante para a cidade.
Deve-se entender que o prefeito tem muitos defeitos, mas é um grande
gestor. Se o chamassem para administrar a Secretaria de Saúde, pensaria
dez vezes, pois administrar a área é muito difícil. Acha que ainda falta
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experiência no secretário em reconhecer o que é a saúde para a Serra.
Afirmou não ser favorável à terceirização, pois educação, saúde e
segurança são de responsabilidade do município, mesmo que outras
experiências tenham dado certo em outros hospitais. Falou que tem
intensão de apertar, cobrar, para que dê certo. Nunca votará abstenção, mas
apenas sim ou não, pois o político deve ter posição. Em fala PELA
ORDEM, o Vereador Wellington Alemão agradeceu ao Sr. Gereréu, pois é
carniça para pegar notícia. Disse que ele tem palavra e que borracha não
apaga caneta. E onde coloca sua assinatura, ela não sai. Falou que só deve
dar satisfação às pessoas que estão ao seu lado e à população serrana. E
está junto para o que der e vier. 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 2019/2020, Nº 01 e
permaneceram presentes. PROJETO INDICATIVO N.° 41/2019: fica
obrigatório a utilização de matérias biodegradáveis na composição de
utensílios descartáveis no Município da Serra, e dá outras providências.
Autoria do Vereador Geraldinho PC. Não houve discussão, foi à votação.
Projeto aprovado por dezenove votos favoráveis. PROJETO INDICATIVO
N° 61/2019: institui o programa ''Tem Solução'' às Mulheres em situação de
violência doméstica, e dá outras providências. 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 solene, quinta-feira,
dia quatro de junho, às 18h.. 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.

Página 6 de 6

Palácio “Judith Leão Castello Ribeiro”. Sala das Sessões “Flodoaldo
Borges Miguel”. Em segunda-feira, dia três, mês de junho, ano dois mil e
dezenove.

RODRIGO MÁRCIO CALDEIRA
Presidente

ROBERTO FERREIRA DA SILVA
Primeiro-Secretário

HÉLVIO PIRES TOLENTINO
Taquígrafo Parlamentar

