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ATA

DA

TERCEIRA

SESSÃO

ORDINÁRIA,

PRIMEIRO

SEMESTRE, DO QUARTO 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 DEZ,
MÊS DE FEVEREIRO, ANO DOIS MIL E VINTE, ÀS DEZESSEIS
HORAS (10/02/2020, 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 – Sem Partido.
Aos dez dias, do mês de fevereiro, ano dois mil e vinte, 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 Quarto 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, Sem Partido;
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 de Souza
Rosa, PSD; Fábio Duarte de Almeida, Sem Partido; Gilmar Dadalto,
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PSDB; José Fábio Araújo dos Santos, PSB; José Geraldo da Vitória, PDT;
Jucélio Nascimento Porto, PSB; Miguel Mates Santos, Sem Partido;
Quélcia Mara Fraga Gonçalves, PSC; Roberto Ferreira da Silva, PHS;
Robson Miranda, PV; Rodrigo Márcio Caldeira, REDE; Stéfano
Sbardelotti de Andrade, PHS, Wanildo Pascoal Sarnaglia, AVANTE e
Wellington Batista Guizolfe, DEM. Com a ausência registrada do Vereador
Luiz Carlos Moreira . O assentamento às assinaturas registradas encontrase 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. Logo após, o PrimeiroSecretário procedeu à leitura bíblica em Naum, Capítulo primeiro,
Versículo sete. Ato contínuo, deliberou-se a Ata da Sessão Ordinária do
dia três de fevereiro. Não houve discussão. Foi à votação. Ata aprovada por
dezessete 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:
PROJETO DE LEI Nº 245/2019: Declara de Utilidade Pública Municipal
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da Associação Beneficente Oficina de Gente, Município da Serra, Espírito
Santo. Autoria do Vereador Stéfano Andrade. PROJETO INDICATIVO Nº
131/2019: dispõe sobre parâmetros de atuação preventiva no combate aos
entorpecentes no ambiente escolar no Município da Serra. Autoria da
Vereadora Cleusa Paixão. PROJETO INDICATIVO Nº 143/2019: dispõe
sobre a criação de abrigo (cobertura), na parte externa das Unidades de
Saúde do Município e dá outras providências. Autoria do Vereador
Geraldinho PC. GRANDE EXPEDIENTE/ORADORES INSCRITOS.
Consoante o Artigo Nº 151, do 3º Parágrafo do RI. Inscreveram-se para o
pronunciamento os seguintes vereadores: Adriano Galinhão, Quélcia, Cabo
Porto, Aécio Leite, Roberto Catirica e Ailton Rodrigues. NO PRIMEIRO
PRONUNCIAMENTO o Vereador Adriano Galinhão saudou o Presidente
Rodrigo Caldeira, a Mesa Diretora, os Vereadores, o público presente e os
internautas. Iniciou seu pronunciamento agradecendo aos secretários, ao
Prefeito Audifax e ao Deputado Bruno Lamas, que ajudaram na formação
da terceira e última turma da Guarda Municipal da Serra; afirmou ser uma
honra a formação da terceira turma ocorrer em sua comunidade, Jardim
Carapina; disse ainda que se orgulha por ver seu irmão Lucas Galinhão
estar se formando nessa turma, a fim de contribuir com a segurança pública
do município; em seguida contou que em seu bairro, Jardim Carapina,
algumas pessoas que não representam a comunidade se organizaram para
fechar a escola João Paulo II, falou que foi contra o fechamento da escola,
pois não é dessa forma que se vencem as dificuldades, disse ter conversado
com o conselho e com a comunidade, onde se chegou à decisão de que a
escola continuará aberta; agradeceu ao Prefeito Audifax, ao Secretário de
Educação, que atendeu às necessidades da comunidade; declarou que
enquanto houver um ou dois alunos, a escola permanecerá aberta, pois
educação é a prioridade.

NO SEGUNDO PRONUNCIAMENTO, a

Vereadora Quélcia saudou o Presidente Rodrigo Caldeira, os Edis, o
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público presente, a Mesa Diretora e os internautas. Iniciou sua fala
declarando estar decepcionada com o partido por que foi candidata à
vereadora, onde teve dois mil trezentos e quarenta e nove votos; contou que
foi publicado no Jornal Tempo Novo que o presidente do partido, o
Vereador Pastor Ailton Rodrigues, falou que ela foi comunicada que não
constaria mais no quadro de filiados do partido; contou que ficou a se
perguntar por que o presidente do partido, que é seu colega de parlamento,
fez isso, disso ao Vereador Pastor Ailton que o único mal que fez ao
partido foi o apoiar como candidato a Deputado Estadual, recusando vários
convites de outros vereadores e deputados; contou ainda que, inclusive, o
Vereador Basílio da Saúde declarou ao jornal que foi convidado e já
assinou a ficha de filiação no partido. Em seguida, afirmou estar triste pelo
partido desligar uma vereadora mulher que, segundo ela, foi com a ajuda de
seus votos que o Vereador Ailton Rodrigues conseguiu se eleger; disse que
colocaria seu nome à disposição do partido para disputar eleição como
prefeita para ajudar o partido. Logo após, apontou que o partido é vendido
e não foi convidada para participar de nenhuma reunião para comunicar sua
expulsão do PSC; declarou ter aprendido com seu pai a ser honesta e está
decepcionada com o Vereador Ailton Rodrigues. EM APARTE, o
Vereador Wanildo Sarnaglia disse que a Vereadora Quélcia nunca ficará
desamparada para disputar uma eleição, concluiu dizendo que a gratidão é
conquistada. Em seguida, a Vereadora Quélcia disse que não ficará mais no
partido e desejou boa sorte aos filiados e pediu para que prestem atenção
em quem está comandando o partido, pois é um partido vendido. EM
APARTE, o Vereador Aécio Leite convidou a Vereadora Quélcia para o
Partido dos Trabalhadores (PT) e disse que lá poderia ser candidata ao que
quisesse. Retomando sua fala, a Vereadora Quélcia finalizou dizendo que
caminhará com o candidato do Prefeito Audifax já que foi expulsa do
partido PSC. NO TERCEIRO PRONUNCIAMENTO, o Vereador Cabo
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Porto, saudou o Presidente Rodrigo Caldeira, a Mesa Diretora, os Edis, o
público presente e os internautas. Começou seu pronunciamento falando
sobre o baile funk que aconteceu no Bairro Praia do Canto, município de
Vitória; disse ter documentado o Secretário de Segurança Major Werneck
para que tome providências, pois afirmou que o carnaval está chegando e o
município da Serra não pode deixar que aconteça como o ocorrido em
Vitória para depois tomar providências. Em seguida, falou sobre o toque
de recolher que estava acontecendo nos bairros Central Carapina e Chácara
Parreiral, onde foram fechados comércios e escolas, disse que ligou para o
Coronel Tavares, do Sexto Batalhão, e para o Secretário de Segurança
estadual, pedindo providências para que as comunidades não fiquem à
mercê; expôs que todos os envolvidos já tem passagem pela polícia e estão
com alvará de soltura, disse que é preciso pressionar o Poder Judiciário
para acabar com o sistema de “prende e solta”, falou que durante seu
pronunciamento no início do processo de formação da terceira turma da
Guarda Municipal citou que todo agente de segurança é um pouco louco,
pois, segundo ele, o agente vai aos lugares mais perigosos para proteger a
sociedade; logo após, parabenizou os agentes de segurança que estiveram
em grande número na Assembleia Legislativa, afirmou que os agentes de
segurança devem ser valorizados. NO QUARTO PRONUNCIAMENTO, o
Vereador Aécio Leite saudou o Presidente Rodrigo Caldeira, os Edis, a
Mesa Diretora, o público presente e os internautas. Agradeceu a Deus por
mais uma oportunidade, pois esteve afastado por questões de saúde durante
quatro dias; em seguida, contou estar muito feliz com seu partido que está
completando quarenta anos, reiterou o convite à Vereadora Quélcia, logo
após disse que esteve no Sine da Serra onde, segundo ele, havia em torno
de quinhentas pessoas disputando cento e cinquenta vagas para uma
empresa de limpeza; falou que foram enviadas quatrocentas pessoas para o
Município de Cariacica para concorrer a uma vaga, questionou por que o
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Sine não fez essa avaliação, para que as pessoas não tivessem de ir até
Cariacica, gastar com transporte e alimentação, mas muitas não
conseguiram a vaga de emprego; disse que é preciso haver uma melhor
organização da prefeitura pois o município tem espaços onde podem ser
feitos esses tipos de serviços; pouco depois disse que o município tem em
média trinta milhões em investimentos, principalmente para duas empresas,
Vale e Arcelor, onde a maioria das empresas prestadoras de serviço estão
trazendo funcionários de fora do estado; afirmou ser uma falta de respeito
da Vale com a Casa, pois já foi enviado há mais de seis meses um
documento solicitando informações; disse que irá fazer uma proposta aos
sindicatos para que reúnam todos os desempregados e vão para a porta da
Vale cobrar as vagas destinadas aos moradores do Estado do Espirito
Santo, afirmou que, enquanto estiver à frente da Casa de Leis, irá cobrar,
lutar, denunciar, pois são trabalhadores e pais de família desempregados
passando fome. EM APARTE, o Vereador Wellington Alemão,
parabenizou o Vereador Aécio Leite por sua fala e questionou se o salário
dos trabalhadores que são trazidos de fora é menor, pois há todo um custo
por trás desses trabalhadores; declarou ser uma falta de respeito a Vele não
atender os Vereadores e o Prefeito. Retomando sua fala, o Vereador Aécio
Leite disse que, após a nova lei trabalhista, o sindicato perdeu forças e
agora é preciso organizar os trabalhadores para lutar pelos seus direitos.
EM APARTE, o Vereador Wanildo Sarnaglia parabenizou o Vereador
Aécio pelo aniversário de quarenta anos do partido dos trabalhadores, disse
que Arcelor e Vale são empresas que mais poluem no município da Serra,
contou ter ficado surpreso em saber que o maior empregador do município
teve um de seus empreendimentos embargados no dia da inauguração. Em
seguida, o Vereador Aécio Leite falou que vários empresários estão
passando por essa situação nas secretárias do município e dessa forma não
tem como o município crescer é necessário pessoas competentes. EM
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FALA PELA ORDEM, o Vereador Wellington Alemão disse que o fiscal
fez o embargo de uma situação que não era de sua alçada, pois já havia sido
anexada ao projeto a liberação da Eco 101 e, mesmo assim, a obra ficou
parada; afirmou que esse é um absurdo que vem acontecendo no município,
que só leva ao atraso da cidade. EM FALA PELA ORDEM, o Vereador
Wanildo Sarnaglia disse que não sabe o nome do fiscal que fez o embargo
da obra, mas ficou surpreso pois existe um tempo determinado para
conferência do projeto; afirmou que o município depende dos secretários
para crescer e não adianta ter uma empresa chegando no município e duas
indo embora. NO QUINTO PRONUNCIAMENTO, o Vereador Roberto
Catirica saudou o Presidente Rodrigo Caldeira, a Mesa Diretora, os Edis
presentes, o público presente e os internautas. Iniciou seu pronunciamento
dizendo que está muito feliz em poder comemorar dois fatos importantes
ocorridos em sua comunidade; afirmou que o mandato tem dado certo
mesmo com as dificuldades que o Poder público apresenta, disse ter
gratidão por poder participar da busca da construção, da aprovação dos
empréstimos que viabilizaram uma obra muito importante que é a
drenagem e pavimentação do bairro Boa Vista I que, segundo ele, já foi
iniciada, ressaltou ser uma luta sua junto ao Executivo, contou que, desde o
início do mandato, fez o pedido ao Prefeito Audifax, em seguida disse que
fiscalizará a obra de perto, pois é uma região que tem problemas técnicos e
houve um investimento muito grande; afirmou ser prerrogativa do vereador
estar na comunidade, fiscalizar e ouvir o morador pois o mais importante é
saber o que o munícipe pensa. Reiterou que está muito feliz por sua
comunidade receber obras, segundo ele, com dinheiro do município,
através dos empréstimos; disse que as outras ruas localizadas na parte baixa
receberão em breve as obras de drenagem e pavimentação, afirmou
novamente que estará presente no bairro Boa Vista I todos os dias,
contrariando o que algumas pessoas disseram durante a assinatura da
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ordem de serviço, falou que sua marca é a presença dentro da comunidade,
agradeceu ao Prefeito Audifax por cumprir o que prometeu, em relação a
proporcionar melhores dias e melhor infraestrutura para a comunidade.
Logo após, disse que em sua comunidade houve o festival de doces, uma
linda festa, idealizada pela secretária Sandra Gomes; disse que no ano de
dois mil e dezoito essa ideia foi pensada em conjunto por ele e pela
secretária e colocada em ação, e no último final de semana ocorreu a
terceira edição da festa e junto também ocorreu o Canta Serra, um show de
calouros, em que cento e cinquenta pessoas se inscreveram e 50 foram
selecionadas para cantar; em seguida ressaltou a luta da Sr.ª Nanda,
presidente do conselho de cultura da cidade, disse que é uma mulher de
luta e tem uma expertise muito grande em revelar talentos, como o
Welkson que está participando de um programa de calouros em âmbito
nacional; afirmou que falta respeito com as autoridades municipais, mas
mesmo assim ficou muito feliz com o que viu e foi um movimento muito
bom, contou ter conversado com os comerciantes locais e existe a previsão
de ser realizado um encontro gastronômico no bairro para ajudar a
movimentar os comércios locais, afirmou que Nova Almeida é a menina
dos olhos da cidade, pois lá se concentra cultura, lazer e o berço do esporte,
em especial o futebol set; em seguida rendeu suas homenagens ao Real Set
Society que foi campeão em um torneio importante no bairro Alterosas,
convidou a todos para prestigiar o torneio de verão que acontecerá na
semana seguinte ao carnaval.

Logo após, pediu o apoio do Poder

Executivo para a unidade de saúde do bairro Nova Almeida, disse que
existe um problema estrutural e a falta de boa vontade das pessoa que lá
trabalham; declarou que o primeiro ponto para o bom atendimento é o
acolhimento, é ser solidário e isso pode fazer a diferença, pois a estrutura
deixa a desejar, mas a gestora tem feito um trabalho fantástico tentando
amenizar o grande problema da unidade de saúde, afirmou que é um
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descaso para com a população e o gestor não aguenta mais comunicar à
Secretária de Saúde, disse que isso precisa acabar, pois ninguém vai à
unidade de saúde sem estar realmente precisando.

NO SEXTO

PRONUNCIAMENTO, o Vereador Pastor Ailton cumprimentou o
Presidente Rodrigo Caldeira, a Mesa Diretora, os Edis presentes, o público
presente e os internautas. Iniciou dizendo ter participado de uma reunião
junto ao novo gestor da empresa Serra Ambiental, o Sr. Justino, disse que
a empresa vinha prestando um desserviço para a população mas agora teve
uma sensação de que as coisa vão melhorar, chegou-se à conclusão durante
a reunião de que houve problemas, pois a empresa foi terceirizada e tudo
foi feito em uma correria muito grande sem que ao menos fosse feito um
estudo das bacias geográficas do município e das mesmas manilhas que
foram colocadas nas partes altas e baixas; disse que o Sr. Justino foi muito
sensato, designou uma equipe para avaliação, contou que no Bairro
Planalto Serrano, em toda sua parte baixa, será feita uma nova rede,
esclareceu que, onde houver problemas, serão feitas novas redes, contou
que o bairro Nossa Senhora da Conceição está sendo visitado pelas equipes
e está sendo feito o desentupimento e avaliado se é preciso trocar toda rede.
EM APARTE, o Vereador Wanildo Sarnaglia disse que está com
esperança, pois o bairro José de Anchieta é o mais atingido do município
da Serra, e os comerciantes do município pagam cem por cento de taxa de
esgoto, isso não é aceitável. EM APARTE, o Vereador Aécio Leite disse
que todos sabem da batalha que travam com a Serra Ambiental e Cesan e
todos também sabem que eles não vão fazer nada, contou que há muito
esgoto sendo despejado em locais irregulares, afirmou que a população
continuará pagando caro sem ter o serviço. EM APARTE, o Vereador
Fabão da Habitação declarou que é uma vergonha o tipo de trabalho que a
empresa Serra Ambiental está fazendo no município da Serra, onde obras
são iniciadas e não são finalizadas, disse que não acredita que a empresa irá
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melhorar depois de tantas reclamações. Retomando sua fala, o Vereador
Pastor Ailton disse ter perguntado ao presidente da Cesan se existia um
aplicativo para avaliar o satisfação, pois para a população o atendimento é
péssimo; em relação à taxa, disse que deveriam fazer uma discussão com a
Aspe para que projetos filantrópicos, pessoas que recebem algum tipo de
auxilio e pequeno empreendedores tenham essa taxa reduzida. Em seguida,
disse que gostaria de responder ao questionamento da Vereadora Quélcia,
afirmou ser pertinente e que entende os questionamento pois o ser humano
é emotivo e precisa desabafar, disse que a respeita, afirmou ter ligado para
a Vereadora que, segundo ele, disse que estava de férias; falou ter
comunicado à Vereadora Quélcia que o partido estava com dificuldades em
montar quadro com dois vereadores que tiveram mais de dois mil votos,
pois essa será uma eleição diferente e vários vereadores já foram
comunicados pelos partidos que não haverá legenda, disse que gostaria de
estar descansando e ter alguém para montar o partido, mas precisa fazer
isso, pois se não fizer, não terá legenda para disputar eleição, esclareceu
que sua atitude foi totalmente partidária e jamais pessoal, disse que respeita
muito a vereadora. EM FALA PELA ORDEM, o Vereador Fabão da
Habitação disse que foi convidado pelo Neucimar Fraga a presidir o partido
PSD, falou que também foi convidado pelo PSC, mas ainda decidirá em
qual partido vai ficar. EM FALA PELA ORDEM, a Vereadora Quélcia
disse que seu telefone continua o mesmo e não houve nenhuma ligação do
Vereador Pastor Ailton, o que aconteceu foi uma conversar informal no
gabinete da presidência da Casa durante o recesso parlamentar, falou que,
se tivesse ido para o partido PTB, o Vereador Basílio da Saúde não seria
eleito. EM FALA PELA ORDEM, o Vereador Wanildo Sarnaglia disse que
essa pratica é normal e acontece desde de dois mil e quatro na política.
ORDEM DO DIA/MATÉRIAS À DELIBERAÇÃO, Artigos: 152; 161;
162 do RI. Matérias liberadas ao Plenário conforme Proposições. Antes,
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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 Nº
118/2019: cria o programa Lições de Primeiros Socorros na educação
básica (Educação Infantil e Ensino Fundamental) da rede escola pública e
privada do município de Serra, e dispõe sobre a obrigatoriedade da fixação
de cartazes ilustrativos sobre o método hospitalar denominado "Manobra de
Heimlich" em estabelecimentos comerciais, sendo este programa
denominado "Lei Lucas Bergalli Zamora" e dá outras providências. Autoria
do Vereador Cabo Porto. Não houve discussão, foi à votação. Projeto
aprovado por dezessete votos favoráveis. PROJETO INDICATIVO Nº
122/2019: institui "Projeto Amigos da Educação" no âmbito do Município
de Serra. Autoria do Vereador Robinho Gari. Não houve discussão, foi à
votação. Projeto aprovado por dezenove votos favoráveis. PROJETO
INDICATIVO Nº 142/2019: Dispõe sobre a criação do Mercado Municipal
Denominado Chico Prego e dá outras providências. Autoria do Vereador
Aécio Leite. 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 Especial, “Homenagem aos 40 anos do PT”, dia
onze, às dezoito horas. 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.
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Palácio “Judith Leão Castello Ribeiro”. Sala das Sessões “Flodoaldo
Borges Miguel”. Em segunda-feira, dia dez, mês de fevereiro, ano dois mil
e vinte.

RODRIGO MÁRCIO CALDEIRA
Presidente

ROBERTO FERREIRA DA SILVA
Primeiro-Secretário

HÉLVIO PIRES TOLENTINO
Taquígrafo Parlamentar

