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ATA DA QUADRAGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA,
SEGUNDO 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 DOZE, MÊS DE AGOSTO, ANO DOIS MIL E
DEZENOVE, ÀS DEZESSEIS HORAS (12/08/2019, 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 doze dias, do mês de agosto, 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 Segundo 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 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;
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 da Serra.
Em seguida, o Primeiro-Secretário procedeu à leitura 2 Coríntios, Capítulo
um, Versículo cinco. 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. O
Primeiro-Secretário incluiu o REQUERIMENTO N.º 48/2019: pedido de
informação ao Executivo Municipal - dados sobre o PL 116/2019 do
Executivo Municipal a saber: qual a contrapartida para o município
referente a doação da área de 6.033,00m2 localizada na Rod. Laranjeiras
Jacaraipe Matr. Nº 25.333. Autoria da Comissão de Finanças.
REQUERIMENTO N.º 49/2019: pedido de informação ao Executivo
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Municipal - dados sobre o PL 116/2019 do Executivo Municipal a saber:
dados fiscais sobre a empresa o e f comercial importação e exportação
Ltda. Pagamento de tributos municipais. Autoria da Comissão de Finanças.
REQUERIMENTO N.º 50/2019: pedido de informação ao Executivo
Municipal - dados sobre o PL 116/2019 do Executivo Municipal a saber:
parecer da procuradoria, bem como das secretarias sobre as cláusulas do
contrato de aforamento. Certidão emitida pela secretaria de finanças.
Quitação dos tributos. Autoria da Comissão de Finanças. VETO N.°
30/2019: anexo à Mensagem nº 76/2019 - Comunica sobre o Veto Total ao
Autógrafo de Lei nº 5.014/2019 - PL nº 56/2019 do Vereador Stefano
Sbardelotti de Andrade. Veto advindo do Executivo Municipal. VETO N°
31 /2019: anexo à Mensagem nº 85 /2019 - Comunica sobre o Veto Total
ao Autógrafo de Lei nº 5.020/2019 - PL nº 34/2019 do Vereador Basílio
Antonio Neves Santos. Veto advindo do Executivo Municipal. VETO N°
33/2019: anexo à Mensagem nº 90/2019 do Executivo Municipal Comunica sobre o Veto Total ao Autógrafo de Lei nº 5.037/2019 - PL nº
49/2019 do Vereador Roberto Ferreira da Silva. Veto advindo do Executivo
Municipal. PROJETO DE LEI N° 139/2019: institui a política municipal de
proteção dos direitos da pessoa com fibromialgia. Autoria do Vereador
Fabão da Habitação. PROJETO DE LEI N.° 146/2019: denomina o campo
de futebol, localizado na rua serrana, de campo de futebol wilson dttmann,
em Mata da Serra. Autoria do Vereador Fábio Duarte. PROJETO
INDICATIVO N° 83/2019: institui programa de vacinação domiciliar a
idosos e as pessoas com necessidades especiais, no Município de Serra.
Autoria

do

Vereador

Robinho

Gari.

GRANDE

EXPEDIENTE/ORADORES INSCRITOS. Consoante o Artigo Nº 151,
do 3º Parágrafo do RI. Inscreveram-se para uso da Tribuna os seguintes
Vereadores: Fabão da Habitação, Aécio Leite e Pastor Ailton Rodrigues. O
Vereador Fabão da Habitação declinou de sua fala, e solicitou FALA
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PELA ORDEM em que agradeceu a todos os Vereadores que ajudaram
Carlos Artur, jogador do bairro Serra Dourada 2, que passou na primeira
fase dos testes do Clube do Flamengo no Rio de Janeiro. EM FALA PELA
ORDEM, o Vereador Roberto Catirica registrou a presença o Sr. Gabiru e
do Sr. Betão, disse que é isso que deve ser feito, trabalhar juntos em prol da
comunidade de Novo Porto Canoa. EM FALA PELA ORDEM, o Vereador
Adilson de Novo Porto Canoa registrou a presença dos líderes comunitários
do bairro Novo Porto Canoa, em seguida pediu à Secretária de
Desenvolvimento Urbano para que atenda ao pedido para implantação de
faixas de pedestres em frente ao Cmei Clarindo Pena e o Cmei Elena
Moreira. Disse que os pedidos já foram protocolizados por ele no dia vinte
e três de fevereiro de dois mil e dezoito, contou terem ocorrido vários
acidentes na região e até o momento ainda nada foi feito. Logo após,
agradeceu ao secretário de obras e à Prefeitura da Serra, pois através de seu
gabinete foi feito o encaminhamento solicitando que fossem feitos os
reparos na Praça de Espertes e Lazer em Novo Porto Canoa, causados por
um erro de cálculo. Agradeceu também à comunidade que teve paciência
para aguardar. NO PRIMEIRO PRONUNCIAMENTO, o Vereador Aécio
cumprimentou o Presidente Rodrigo Caldeira, os vereadores e vereadoras,
o público presente, e os internautas. Iniciou seu pronunciamento dizendo
ser o primeiro ano que passa sem seu pai; em seguida, parabenizou todos os
pais do município. Logo após, convidou os vereadores, em especial a
vereadora Quélcia e o vereador Basílio da Saúde, a fim de discutir sobre os
impactos financeiros que afetaram principalmente os servidores públicos
municipais; parabenizou os rodoviários pela paralização e pela coragem em
defender o que é deles, disse que foi feito um projeto de lei que proíbe os
ônibus sem cobradores, mas o Governo do Estado não respeitou a lei e
implantou os ônibus sem cobradores; apontou que atingirá a princípio mais
de trinta pais de família, mas no futuro serão mais de dois mil cobradores
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desempregados, parabenizou novamente o sindicato, os trabalhadores e
falou ser a primeira vez que viu todos os trabalhadores aderindo a
paralização, apontou ter chamado o Governador do Estado para uma
conversa sobre a questão, mas não teve êxito. Falou ainda que no país só
conquista quem luta e afirmou que os motoristas e cobradores
conquistaram seus objetivos. Em diante, disse que o Município da Serra
está vivendo tempos de insegurança, contou que teve a igreja de sua
comunidade invadida, falou que os criminoso não estão mais respeitando a
casa de Deus, afirmou que o Município da Serra está deficiente em
segurança, pois há assaltos pela manhã, pela tarde, e durante todo o dia;
falou que precisam urgente tomar uma providência. Disse que o prefeito
deve colocar a segunda turma da guarda para auxiliar a polícia militar no
combate ao crime; declarou que pessoas de bem estão com medo de sair às
ruas, mas a bandidagem está a solta. EM APARTE, o Vereador Wellington
Alemão parabenizou o Vereador Aécio Leite pelo tema abordado, disse que
no sábado, durante a noite, um carro foi roubado no bairro Vista da Serra,
falou que a segunda turma da guarda municipal está no cadastro de reserva,
que se deve implantar o cerco eletrônico no Município da Serra, como foi
implantado no Município de Vitória, declarou que o poder público não
deve economizar quando a questão é segurança. EM APARTE, o Vereador
Guto Lorenzoni disse que esse é um tema de grande importância para a
cidade e a sugestão é de que a guarda municipal é patrimônio do município,
e devem fazer com que o Governo do Estado crie mais um batalhão dentro
do Município da Serra, que é uma cidade de quinhentos e cinquenta e três
quilômetros quadrados, pois quem toma conta de assalto à mão armada,
roubo à residência, furtos, roubos de carros, entre outros crimes, é a Polícia
Militar e com o aumento do quantitativo de policiais militares no município
vai acontecer uma melhora da segurança pública municipal, e para a
melhora das investigações declarou que deve ter um aumento do
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quantitativo da polícia civil; declarou que sua sugestão é que seja feita uma
reunião com o Governador do Estado e o Secretário de Segurança do
Município para a criação de uma outra companhia que subdivida a região
de praia e a região de laranjeiras, com uma companhia e a região de
Carapina, com uma outra companhia, para facilitar o deslocamento de
veículos, ajustando as ocorrências no município da Serra. Declarou ser um
dever do estado a segurança pública; e, como vereadores, têm função de
cobrar do estado uma melhor eficiência no combate aos crimes que estão
acontecendo nos municípios; em seguida, afirmou que houve uma redução
da criminalidade no município que tem sido noticia em todos os cantos do
Brasil. Logo após, o Vereador Aécio Leite disse que gostaria muito de
comemorar essa redução mas na realidade não é o que está se vendo;
apontou que só há uma viatura para atender à região de Carapina à Serra
Sede e não tem como dar conta de todos os bairros somente com uma
viatura. Apontou também os crescentes números de assaltos a ônibus no
município da Serra, falou que essa é uma questão de parceria entre o
Governo e a Prefeitura para que se olhe mais para a cidade da Serra; disse
que o município está esquecido na questão da segurança pública estadual.
Relatou que há quinze dias houve uma explosão na pedreira, que abalou a
estruturas das casas de vários moradores da região; declarou ter sido uma
situação incrível, de causar rachaduras e derrubar objetos nas residências
próximas; afirmou que é uma falta de respeito à população do município da
Serra e que já deveriam ter acabado com as pedreiras, pois a Serra não é
mais uma cidade com dezessete mil habitantes, de mil novecentos e setenta,
mas é hoje a maior cidade do Espirito Santo. Falou ter procurado a
secretária de Meio Ambiente, notificado a Sobrita e o Ministério Público,
pois é uma irresponsabilidade para quem votou a continuidade da pedreira
no município da serra. NO SEGUNDO PRONUNCIAMENTO, o Vereador
Pastor Ailton cumprimentou o Presidente Rodrigo Cadeira, a Mesa
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Diretora, os vereadores e vereadoras, o público presente e os internautas.
Iniciou seu pronunciamento falando sobre o acidente que aconteceu em
Campinho da Serra, declarou ser mais um descaso do poder público, pois o
trecho entre Campinho da Serra e Nova Carapina não tem dono, ninguém
cuida; disse que Thiago Santos foi vítima de um motorista irresponsável
que veio do município de Colatina, entrou na contramão, falou que o jovem
vitimado era filho de um pastor e que ficam as condolências à família e a
tristeza em ver que o descaso do poder público fez mais uma vítima;
questionou até quando vão aguardar a obra do contorno do Mestre Álvaro
para resolver o problema de Campinho da Serra à Nova Carapina, disse
que, se houvesse uma barreira, como foi feita no contorno de Carapina,
teria evitado vários acidentes; apontou que o trecho virou uma fábrica de
multas, pois o que se vê é uma viatura da Polícia Federal aplicando multas
nos motoristas que ali trafegam; disse que a Casa de leis tem obrigação de
notificar o DNIT e a ANTT para saber como está a situação do trecho, pois
a Eco 101 diz que nada pode fazer sem autorização da ANTT; o que se vê é
um descaso do Governo do Estado para com uma obra que está parada há
muito tempo e é de extrema importância; reafirmou que deveria ser
colocada uma barreira no trecho para evitar mais acidentes como este. EM
APARTE, o Vereador Guto Lorenzoni convidou o vereador Pastor Ailton
para no dia vinte e oito participar de uma audiência no ministério público
com a Eco 101, disse ter feito fotos e vídeos no trecho de Campinho da
Serra a Nova Carapina, que não é cuidado pela Eco 101, a qual disse que o
trecho é de

responsabilidade do DNIT; em seu oficio, a ANTT, em

Brasília, informou que a obra é do DNIT mas a intervenção na pista deve
ser da Eco 101 pois cobram pedágio da malha viária da BR. Em seguida,
disse estar recebendo denúncias de conselheiros tutelares, que estão
reclamando da forma como está sendo conduzida a eleição do conselho
tutelar; apontou que no edital diz-se que deve haver no mínimo quarenta
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candidatos, sendo vinte efetivos e vinte suplentes; disse ainda que quem
corrigiu a prova aplicada por uma empresa de fora do estado foram os
servidores do Concase; declarou que, se isso foi um fato verídico, já
bastava para anular a prova, pois os servidores não tinham autonomia para
corrigir as provas; falou que em outras denúncias os conselheiros disseram
que só souberam os critérios que aprovariam ou reprovariam após ter feito
a prova; questionou o procedimento pois somente vinte e sete candidatos
foram aprovados e ainda faltam treze para se adequar às regras do edital
que indica o número mínimo de quarenta candidatos; afirmou estar muito
estranho e tentou falar com o Concase, buscou informação na secretaria de
ação social e não obteve resposta; perguntou se algum vereador está por
dentro do assunto ou está acompanhando, disse ainda que, dos vinte e sete,
quatorze que passaram já estavam como conselheiros tutelares, questionou
o critério, a seriedade e a credibilidade dessa prova. EM APARTE, o
Vereador Roberto Catirica disse que não tem informações da forma que foi
apresentada pelo Vereador Pastor Ailton, mas tem muito interesse em saber
pois há muito tempo está falando sobre esse processo seletivo, sobre os
apadrinhamentos e a forma que foi conduzido desde as inscrições, disse
que é preciso seguir o edital, e se somente vinte e sete foram aprovados
deve constar no edital a forma como irá contemplar os outros treze;
declarou que a informação que teve é que foram sessenta aprovados para
quarenta que serão eleitos, vinte efetivos e vinte suplentes, e se isso não é
verdade, a Casa deve se reunir como poder fiscalizador e saber o que está
acontecendo, pois, desde o início do processo, duvidas foram geradas;
afirmou que infelizmente não tem como saber,

pois a secretária que

deveria dar ao município a resposta está em Belém do Pará passeando,
quem sabe com o dinheiro público. Logo após, o Vereador Pastor Ailton
disse que há vários questionamentos nesse processo seletivo desde o início
das inscrições, quando muitos foram eliminados na fase de inscrição e
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outros mantiveram suas inscrições por meio de liminar; afirmou que a Casa
de leis não pode fechar os olhos e fingir que não está vendo as coisas que
estão acontecendo, declarou que, se tudo estiver certo, não tem nenhum
problema em subir à Tribuna e dizer que estava equivocado, que as
denúncias eram infundadas, mas se há vários indícios, muitas reclamações,
é preciso averiguar e é a Casa que tem prerrogativa para isso. EM
APARTE, o Vereador Roberto Catirica colocou-se à disposição da Casa e
do debate para sentar, discutir e ver a verdade, mas, se os participantes têm
comprovação das denúncias, é preciso acionar o Ministério Público para
cancelar esse processo seletivo, para que possa ser feito novamente com
lisura, ordem e decência. Em seguida, o vereador Pastor Ailton disse que
esteve na UPA e ficou espantado, disse que a unidade está sem ar
condicionado e há várias pessoas gripadas na sala de espera; falou que sai
mais doente do que entrou e está pedindo para que possam consertar o ar
condicionado e dar ao povo o mínimo de respeito. 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 DE LEI N.° 112/2019: institui no
calendário oficial do Município de Serra o "dia municipal de combate ao
trabalho infantil" e dá outras providências. Autoria da Vereadora Cleusa
Paixão. Não houve discussão, foi à votação. Projeto aprovado por dezoito
votos favoráveis. PROJETO DE LEI N° 119/2019: dispõe sobre o direito
de toda mulher, atendida na Rede Pública Municipal de Saúde, à
investigação, ao exame genético que detecta trombofilia e ao respectivo
tratamento no Município de Serra. Autoria do Vereador Robinho Gari. Não
houve discussão, foi à votação. Projeto aprovado por dezenove votos
favoráveis. PROJETO DE LEI N° 125/2019: dispõe sobre as instalação de
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comedouros/bebedouros, denominados ''COMEDOG'', para Cachorros em
Situação de Abandono no Município de Serra, e dá outras providencias.
Autoria dos Vereadores Basílio da Saúde e Quélcia Gonçalves. Não houve
discussão, foi à votação. Projeto aprovado por dezoito votos favoráveis.
PROJETO DE LEI N° 129/2019: dispõe sobre a destinação das obras e
recipientes de tintas, vernizes e solventes, e dá outras providências. Autoria
do Vereador Geraldinho PC. Não houve discussão, foi à votação. Projeto
aprovado por dezenove votos favoráveis. PROJETO DE RESOLUÇÃO N°
13/2019: cria a comissão especial de acompanhamento e fiscalização das
obras do contorno do Mestre Álvaro pelo DNIT no Município da Serra e
demais providências. Autoria dos Vereadores Roberto Catirica, Basílio da
Saúde e Pastor Ailton. Não houve discussão, foi à votação. Projeto
aprovado por dezenove votos favoráveis. PROJETO DE RESOLUÇÃO N°
14/2019: cria a comissão especial de acompanhamento e fiscalização das
obras da BR 101 pela ECO 101 e demais providências. Autoria dos
Vereadores Pastor Ailton, Quélcia Gonçalves e 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,
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 doze, mês de agosto, ano dois mil e
dezenove.

RODRIGO MÁRCIO CALDEIRA
Presidente

ROBERTO FERREIRA DA SILVA
Primeiro-Secretário

HÉLVIO PIRES TOLENTINO
Taquígrafo Parlamentar

