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ATA

DA

TERCEIRA

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 ONZE,
MÊS DE FEVEREIRO, ANO DOIS MIL E DEZENOVE, ÀS
DEZESSEIS HORAS (11/02/2019, 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 onze 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 Salmos, Capítulo oito, Versículos três e
quatro. Em seguida, o Presidente invocou a proteção de Deus e declarou
aberta a presente Sessão. Em seguida, foram deliberadas as Atas da Sessão
Ordinária do dia 12 de dezembro de 2018 e da Sessão Extraordinária do dia
20 de dezembro de 2018. 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 Procuradoria-Geral deste Órgão Legislativo que, durante o
prazo Regimental, as apreciam, emitem seus Pareceres, a fim de deliberálas ao Plenário. VETO N.º 30/2018: anexo à Mensagem Nº 135/2018 do
Executivo Municipal - Comunica sobre o Veto Total ao Autógrafo de Lei
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nº 4.921/2018 - PL 88/2018 de autoria do Vereador Miguel da Policlínica.
De autoria do Executivo Municipal. VETO N.º 4/2019: anexo à Mensagem
N.º 9/2019, comunica sobre o Autógrafo de Lei N.º 4944/2018 que dispõe
sobre o fechamento ao tráfego de veículos estranhos aos moradores de
vilas, ruas sem saída e travessas com características de rua sem saída.
PROJETO DE LEI Nº 229/2019: dispõe sobre a proibição da realização de
churrasco e da utilização de equipamentos produtores ou amplificadores de
som nas praias do Município de Serra. De autoria do Vereador Nacib
Haddad. PROJETO DE LEI Nº 1/2019: proíbe o comércio, o manuseio, a
utilização, a queima e a soltura de fogos de artifício sonoros no Município
de Serra, e dá outras providências. De autoria do Vereador Miguel da
Policlínica. PROJETO DE LEI N.º 9/2019: dispõe sobre estabelecer
diretrizes para a política Municipal sobre a utilização da língua Brasileira
de sinais - Libras nas repartições Públicas municipais e nos logradouros
públicos através de campanhas de orientação e dá outra providencias no
município da Serra. De autoria do Vereador Miguel da Policlínica.
PROJETO INDICATIVO N.º 77/2018: dispõe sobre obrigatoriedade da
implantação do Projeto João de Barro ou ATT no bairro Jardim Tropical e
dá outras Providências. De autoria do Vereador Gilmar Raposão.
GRANDE EXPEDIENTE/ORADORES INSCRITOS. Consoante o
Artigo Nº 151, do 3º Parágrafo do RI. Inscreveram-se para uso da Tribuna
os Senhores Vereadores: Fábio Duarte, Geraldinho Feu Rosa, Cabo Porto, e
Roberto Catirica. NO PRIMEIRO PRONUNCIAMENTO, o Vereador
Pastor Fábio Duarte, saudou a todos e à Mesa Diretora. Em seguida, falou
sobre o caso em que o município terá que devolver um valor repassado pelo
Estado no fim do mandato do Governador Paulo Hartung, que havia
firmado um convênio com o município. Porém, o atual Governador, Renato
Casagrande, pediu a devolução do valor cedido, o que foi negado pelo
Prefeito Audifax Barcelos. A partir dessa situação, criou-se um clima
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desgastante, mais ainda depois das declarações do Governador afirmando
em tom de ameaça colocar os municípios, que não devolveram os valores
repassados, como inadimplentes, passíveis de sanções e bloqueios de
recursos. Esses recursos já tinham sido definidos e já se sabia onde seriam
investidos, o que afeta meio milhão de pessoas, das quais 17.084
contribuíram com seus votos para eleição do Governador Casagrande. Em
seguida, lembrou um vídeo feito pelo Governador e Deputado Bruno
Lamas, dizendo à população serrana para que não se preocupassem. O povo
não deveria pagar por problemas de viéses políticos e burocráticos, e no
caso do município essa interdição do convênio ora firmado compromete
obras como as da UPA de Jacaraípe e do Hospital Materno-Infantil. Na
sequência, pediu aos colegas Edis que escrevessem uma carta de repúdio ao
Governo do Estado, além das entidades civis em geral para que façam um
grande abaixo-assinado para que alterem a decisão do governo estadual.
Em APARTE, o Vereador Nacib Haddad sugeriu ao Presidente Rodrigo
Caldeira a convocação de uma audiência com todos os vereadores para
levar a questão ao governador, pois, segundo o mesmo, parte da verba do
convênio desfeito já teria sido licitado, que ao menos esta cota estivesse
fora da quantia a ser devolvida. Em APARTE, o Vereador Roberto Catirica
reforçou que a cidade não pode sair perdendo e sugeriu que o Governador
possa receber os vereadores do município para debater esta questão, a
exemplo do município de Vila Velha o qual teve seus vereadores recebidos
pelo Governador para uma reunião. Encerrando sua fala, o Vereador Fábio
Duarte reforçou este pedido ao Presidente da Casa. Em FALA PELA
ORDEM, o Vereador Aécio se posicionou contrário à devolução, se
mostrando contrário ao diálogo tendo em vista que o Prefeito deva assumir
sua posição, sem voltar atrás. Afirmou também que, se o Prefeito assim
entender, que seja necessária a atuação da Casa neste sentido. Em FALA
PELA ORDEM, o Vereador Nacib ratificou o acordo, com retenção do
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valor que já foi destinado à licitação, tendo sido proposto pela própria
prefeitura, o que foi recusado pelo governo. Ainda segundo o vereador, tal
intervenção visa ao bem comum da cidade, indo além de uma questão
política entre prefeito e governador. Em FALA PELA ORDEM, o
Vereador Fabio Duarte reforçou a ideia de que a intenção na busca de um
acordo é de que não se devolva os valores já comprometidos. EM FALA
PELA ORDEM, o Vereador Aécio reforçou também a sua fala anterior,
dizendo que a posição de não devolução foi única e exclusiva do prefeito,
para o qual faltou humildade ao não pedir alguma contribuição da Câmara
para o assunto. Antes de iniciar o segundo pronunciamento, falou o
Vereador Nacib Haddad, que afirmou para o Vereador Aécio que a questão
não é o embate “prefeito x governador” e sim o bem-estar da população
serrana. NO SEGUNDO PRONUNCIAMENTO, o Vereador Geraldinho
Feu Rosa iniciou cumprimentando a todos os presentes e os internautas que
acompanhavam a sessão. Em seguida exibiu um vídeo que mostra um
esgoto que desagua em Manguinhos. No vídeo, ele diz que isso ocorre em
todo o município, citando como exemplo a Lagoa Juara, reforçando que
não há fiscalização. Contrapôs uma notícia que circulou num jornal local
em que a prefeitura afirma que todas as praias da Serra estão próprias para
banho. Afirmou que o município está abandonado pelo poder executivo.
No TERCEIRO PRONUNCIAMENTO, o Vereador Cabo Porto,
cumprimentou os Edis presentes, os que estavam na galeria e os
internautas. Dirigindo-se ao Vereador Geraldinho Feu Rosa, afirmou que
desafiou a equipe da Cesan e da Serra Ambiental para ver se teriam
coragem de levar seus filhos ao córrego Irema, e se teriam coragem de
mergulhar no córrego em Manguinhos, porém não obteve resposta.
Afirmou que é inadmissível o que fazem, não só com seres humanos, mas
com a natureza, o que caracteriza como crime ambiental. Em seguida
apresentou um livro da cúpula de Segurança Pública Nacional que se
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chama “Prática Inovadora no Enfrentamento à Violência Contra as
Mulheres”, lançado no Fórum Nacional de Segurança Pública de 2017,
onde o vereador esteve como representante da Câmara Municipal da Serra.
Em seguida, destacou uma proposta contida na página 129 do livro que
trata da Patrulha Maria da Penha, GCM e Casa da Mulher Brasileira.
Segundo o mesmo, ele apenas copiou o texto para um projeto de sua
autoria, aprovado em 2017, publicado em Diário Oficial como Lei 4698,
Patrulha Municipal Maria da Penha, o que é encontrado similares em
diversos municípios. Porém criticou a falta de aplicação desta lei no
município, o que corrobora para a destruição de várias famílias, com
mulheres sendo violentadas, crianças convivendo com esta violência,
apesar de haver uma lei para tratar desses casos. Isso tudo ocorrendo numa
das cidades em que mais ocorre casos de violência doméstica. Lembrou do
último período eleitoral, onde o então candidato a Governador do Estado,
Renato Casagrande, esteve presente na Câmara. O Vereador Cabo Porto se
comprometeu a levar tal situação para o Governador. Em seguida,
discorreu sobre obras no município que, segundo o mesmo, não se vê a
tempos, como exemplo a Avenida Abdo Saad, em Jacaraípe, Rodovia ES010, Contorno do Mestre Álvaro, assim como a entrega da escola
Aristóbulo Barbosa Leão, e muito mais. Afirmou que espera que estas
obras sejam concretizadas neste governo e caso contrário está apto a cobrar
do Executivo estadual. Em seguida, exibiu um vídeo, que segundo o
vereador está circulando em grupos de WhatsApp, de briga entre
adolescentes na saída de uma escola em Planalto Serrano Bloco A. Durante
a exibição do vídeo, falou sobre seu projeto de implantação de escola
militar no município. Após a exibição, disse que se deve cobrar do
município para que se tenha a Patrulha Escolar Municipal. Enfatizou que se
não houver a implementação da escola militar que ao menos haja uma
Patrulha Escolar Municipal. Em APARTE, o Vereador Wellington Alemão
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disse que esteve em um CMEI em Vista da Serra, e reforçou o pedido por
uma Patrulha. NO QUARTO PRONUNCIAMENTO, o Vereador Roberto
Catirica cumprimentou todos os presentes, bem como os Edis e o público
que acompanha a Sessão pela internet. Em seguida, pediu socorro do
Prefeito Audifax Barcelos a Nova Almeida. Frisou que a região tem
recebido um carinho especial deste governo nos últimos dois anos. Disse
que há lá cerca de 50 mil moradores, ou seja, 10% da população serrana.
Reconheceu que recebeu pavimentação e drenagem, além de reformas e
intervenções menores. Em seguida, apresentou a demanda da comunidade
Boa Vista I, localidade de difícil acesso, em forma de vale, onde foi feito
serviço de drenagem que não suportou a necessidade. Solicitou, então,
reunião junto à comunidade e ao prefeito para que a localidade receba este
ano a ordem de serviço de drenagem e pavimentação do bairro. Falou que o
serviço será efetuado com o Finisa II, empréstimo adquirido pela
prefeitura, pois o prefeito já sinalizou positivamente para tal. Entre outros
processos abertos pelo gabinete do pronunciante, também deverá ser
construída a escadaria que dá acesso à Creche Alaíde Alvarenga Lírio, um
sonho e uma necessidade da comunidade. Assim, crianças de dois a cinco
anos serão atendidas. Também elogiou a obra já feita na galeria do Córrego
do Limão, o que evita possíveis alagamentos. Agradeceu a presença dos
líderes comunitários na galeria. Em fala PELA ORDEM, o Vereador
Wellington Alemão pediu ao Secretário de Segurança, Cel. Nylton, que
sejam utilizados “drones” no serviço público municipal. Pediu que a
Guarda Municipal seja contemplada com os equipamentos. Também pediu
que haja implementação do serviço público de castração de animais para
que se retirem o excesso de animais das ruas. Em seguida, o PrimeiroSecretário disse que já há Projeto de Lei aprovado, de sua autoria, nesse
sentido, entretanto o PL foi vetado e está sendo reestruturado, pois o Centro
de Zoonoses possibilita castrar vinte cães por dia. Em fala PELA ORDEM,
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o Vereador Cabo Porto disse que em 2017 solicitou à Secretaria de
Segurança a aquisição de drones e o Vereador Pastor Ailton foi além e fez
Projeto de Lei em que se aprovou o uso desses equipamentos, restando
apenas à secretaria implementá-los. Em fala PELA ORDEM, o Vereador
Pastor Ailton disse que esta Casa de Leis estão atentas a inovações e que os
bandidos já se anteciparam e já utilizam drones. Por isso, é necessário que
haja monitoramento das áreas de difícil acesso. Em seguida, o Vereador
Cabo Porto disse que não é nada pessoal e que só resta à Secretaria realizar
o que já é lei. 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 DE RESOLUÇÃO N.º 6/2018: institui o Prêmio "Heley de
Abreu Silva Batista" no Município de Serra. De autoria do Vereador Fabão
da Habitação. Não houve discussão, foi à votação. Projeto aprovado por
quinze votos favoráveis. Em Justificativa de Voto, o Vereador Ericson
Duarte disse que se absteve pois desconhecia a matéria. PROJETO
INDICATIVO N.º 23/2018: dispõe sobre a criação do Terminal de Ônibus
no Centro de Serra. De autoria da Vereadora Quélcia Gonçalves. Não
houve discussão, foi à votação. Projeto aprovado por dezesseis votos
favoráveis.

PROJETO

INDICATIVO

N.º

61/2018:

dispõe

sobre

obrigatoriedade da construção do manilhamento da água pluvial do bairro
José de Anchieta ll. De autoria do Vereador Gilmar Raposão. Não houve
discussão, foi à votação. Projeto aprovado por dezesseis votos favoráveis.
Não havendo nada mais a tratar, encerrou-se esta Sessão, a próxima será
regimental, quarta-feira, dia treze, 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.
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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. Palácio “Judith Leão Castello
Ribeiro”. Sala das Sessões “Flodoaldo Borges Miguel”. Em segunda-feira,
dia onze, mês de fevereiro, ano dois mil e dezoito.

RODRIGO MÁRCIO CALDEIRA
Presidente

ROBERTO FERREIRA DA SILVA
Primeiro-Secretário

HÉLVIO PIRES TOLENTINO
Taquígrafo Parlamentar

