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ATA DA QUARTA 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 QUARTA-FEIRA, DIA DOZE, MÊS DE
FEVEREIRO, ANO DOIS MIL E VINTE, ÀS DEZESSEIS HORAS
(12/02/2020, 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 doze 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,
PSDB; José Fábio Araújo dos Santos, PSB; José Geraldo da Vitória, PDT;
Jucélio Nascimento Porto, PSB; Miguel Mates Santos, Sem Partido;
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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 Nacional. Logo após, o
Primeiro-Secretário procedeu à leitura bíblica em Provérbios, Capítulo
dezesseis, Versículo quatro. Ato contínuo, deliberou-se a Ata da Sessão
Ordinária do dia cinco de fevereiro do presente ano. Não houve discussão.
Foi à votação. Ata aprovada quatorze 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: PROJETO DE LEI Nº 266/2019: Altera o nome da "Praça
Paulo Scardine", para "Praça Paulo Scardini" no Bairro Vista da Serra II.
Autoria do Vereador Pastor Ailton. PROJETO DE LEI Nº 269/2019:
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dispõe sobre a criação do Dia Municipal do Protetor e Cuidador de
Animais no Município de Serra, e dá outras providências. Autoria da
Vereadora Cleusa Paixão. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
01/2020: Torna obrigatória a presença de interprete de libras nas sessões
ordinárias, extraordinárias, solenes e eventos da Câmara Municipal da
Serra e dá outras providencias. Autoria do Vereador Wellington Alemão.
PROJETO INDICATIVO Nº 03/2020: Indica ao Poder Executivo a
construção de um Auditório na Policlínica de Serra Dourada II. Autoria do
Vereador Adilson de Novo Porto Canoa. REQUERIMENTO DE VOTO
DE CONGRATULAÇÃO Nº 13/2020: requer Voto de Congratulação à
Senhorita Ellen Tatiana dos Reis Leite. Autoria do Vereador Wellington
Alemão. REQUERIMENTO DE VOTO DE CONGRATULAÇÃO Nº
14/2020: requer Voto de Congratulação aos garotos Felipe Kaua Costa
Santos, Cauã Anício Martins, Ray Miguel Gomes Oliveira, Gustavo
Henrique Soares Dias e Lucas Carvalho Amorim, campeões do
Campeonato Brasileiro de Futsal Sub 11. Autoria do Vereador Cabo Porto.
REQUERIMENTO DE VOTO DE CONGRATULAÇÃO Nº 15/2020:
requer Voto de Congratulação à Chapa I Bicanga. Autoria do Vereador
Cabo Porto. REQUERIMENTO DE VOTO DE CONGRATULAÇÃO Nº
16/2020: requer Voto de Congratulação aos jurados do Festival de Música
"Canta Serra": Adriana Dutra, Luciano Furtado, Gabriel Nadipeh e Elinho
Guimarães. Autoria do Vereador Roberto Catirica. REQUERIMENTO DE
VOTO

DE

CONGRATULAÇÃO

Nº

17/2020:

requer

Voto

de

Congratulação aos vencedores do Festival de Música "Canta Serra".
Categoria Playback: 1º lugar, Tamara Rocha; 2º lugar, Jean Correia; 3º
lugar, Thainá Rocha. Categoria Instrumento: 1º lugar, Alê Cisilio; 2º lugar,
Lucas Mutz; 3º lugar, Danilo Sampaio. Autoria do Vereador Roberto
Catirica.

GRANDE

EXPEDIENTE/ORADORES

INSCRITOS.

Consoante o Artigo Nº 151, do 3º Parágrafo do RI. Inscreveram-se para o
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pronunciamento os seguintes vereadores: Fabão da Habitação, Adriano
Galinhão (declinou), Cabo Porto, Fábio Duarte e Aécio Leite. NO
PRIMEIRO PRONUNCIAMENTO, o Vereador Fabão da Habitação
saudou toda a Mesa Diretora, os Edis presentes e todos que estão assistindo
na galeria e na internet. Iniciou o pronunciamento dizendo que se sente
orgulhoso em fazer parte do quadro de Vereadores do município da Serra.
Expôs que ocorreu uma reunião com o Prefeito Audifax Barcellos com a
comunidade do Bairro Serra Dourada. Explicou que não foi convidado para
participar,

sentiu-se

envergonhado

por

alguns

tentarem

tirar

as

prerrogativas do Vereador pronunciante. Disse que, como morador do
Bairro Serra Dourada há mais de 37 anos e como Vereador, deveria
participar desta reunião mesmo sem ser convidado e foi o que ele fez; foi
recebido muito bem pelo Chefe do Executivo Municipal da Serra. Falou
sobre alguns comentários feitos e que hoje ainda foi falado pelo Vereador
Miguel da Policlínica que o Prefeito Audifax não iria mais recebê-lo em
seu gabinete nem os seus assessores. Questionou sobre essa conversa e
afirmou que o Prefeito não é de tomar esse tipo de atitude. Agradeceu ao
Prefeito Audifax pelas obras que vem realizando em todo o município da
Serra, em particular no Bairro Serra Dourada, muito dessas obras estão
sendo realizadas a pedido dos próprios vereadores com projetos indicativos
e ofícios. Reiterou que a preocupação hoje é com a comunidade da qual faz
parte, e não com um ou outro vereador. Indicou um problema referente à
dificuldade em achar vagas em escolas públicas municipais e estaduais.
Solicitou ao Secretário de Educação Celso Junquilho para que deem uma
solução neste problema pois muitas mães foram pegas de surpresa e não
estão achando vagas e acabam deixando os filhos sem estudar. Sugeriu que
abrissem novas turmas para que possam integrar estes alunos que não
conseguiram as vagas. Ressaltou que as crianças especiais também estão
tendo problemas com diretores de algumas escolas que não estão aceitando
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que eles façam parte do quadro de alunos. Pediu ao Secretário de Educação
para que olhe para essas crianças que necessitam de uma escola e não estão
conseguindo.

Em

APARTE,

o

Vereador

Alemão

disse

que

aproximadamente 15 dias atrás esteve na Secretaria de Educação
conversando com a responsável pelas vagas nas escolas, foi dito que uma
escola particular no Bairro Serra Dourada no município da Serra está
fechada e que iria abrir novamente, porém seria como uma escola pública
para poder abrigar os alunos que não acharam vagas nas outras escolas. O
vereador pronunciante expôs que infelizmente não irá conseguir abrigar
todos os alunos que não obtiveram as vagas. Em APARTE, o Vereador
Fabio Duarte pediu o quantitativo dos alunos para que possam ir juntos à
Secretaria de Educação buscar alguma solução para esta questão.

NO

SEGUNDO PRONUNCIAMENTO, o Vereador Cabo Porto saudou todos
da Mesa Diretora, os Edis presentes e o público que está assistindo à sessão
na galeria e pela internet. Iniciou o pronunciamento falando sobre um tema
que outrora expôs, sobre o DER, que foi a respeito da ponte de Jacaraípe e
das calçadas. Explicou que foi ao DER e em conversa com o Sr. Jorge,
gerente de manutenção e o Sr. Rodrigo, diretor de operações, foi dito que
no prazo de até sete dias a parte da ponte que precisa de um reparo
emergencial irá ser feita para tirar o risco dos pedestres caírem; disse
também que, em Capuba, uma lombada que está fora do padrão será
reformulada para atender às normas técnicas da lei de trânsito; Também a
lombada ao lado do Posto Trivela será pintada; indicou que o Governo
Estadual irá revitalizar a rodovia ES-010, que liga Castelândia a Portal. O
Vereador pronunciante Cabo Porto expôs um sonho que tem desde 2017
referente à escola militar. Disse que passou um dia com a Secretária de
Educação de Viana, em seguida foi à Vila Bethânia onde será inaugurada a
primeira escola cívico-militar do Município de Viana. Serão 400 alunos nos
turnos matutino e vespertino. Explicou que a equipe de educação de Viana
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fez algo que todo o munícipio do Espirito Santo deveria fazer, eles foram
conhecer em outros Estados escolas que já estão em funcionamento e
pegaram informações sobre este modelo de ensino e viram o lado positivo e
o negativo dessas escolas. Viana será a primeira do estado a oferecer a
escola cívico-militar do Espírito Santo. Afirmou que os professores serão
os profissionais de educação. Os militares da reserva deverão ter um curso
na formação educacional para dar um suporte para os professores. A escola
está em fase de acabamento e custou aproximadamente 4 milhões de reais,
que é o próprio recurso do município. Sugeriu que a Serra poderia pegar
este exemplo e dar uma opção para a população da Serra, de ter uma escola
cívico-militar. Convidou o Secretário Celso Junquilho, que está realizando
uma boa gestão, para que fosse a campo verificar estas escolas para serem
criadas no município da Serra. Em FALA PELA ORDEM, o Vereador
Wellington Alemão afirmou que o Secretário Gelson Junquilho visita as
obras e as escolas. Ressaltou que as escolas militares não irão resolver o
problema da educação do nosso município. Questionou o vereador
pronunciante sobre se colocassem apenas uma escola militar no município
com mais de 500 mil habitantes iriam resolver o problema na educação,
pois acredita que não. Em FALA PELA ORDEM, o Vereador Cabo Porto
ressaltou que quem irá mudar a realidade é a base familiar e não as escolas.
Apenas foi pedida uma opção. Sugeriu ao Secretário Junquilho que fosse
fazer uma visita a essas escolas militares. Em FALA PELA ORDEM, a
Vereadora Quélcia Gonçalves sugeriu que, antes de pensar em criar uma
escola militar, deve-se valorizar as escolas que estão em funcionamento e
não apenas a escola em si, mas uma maior valorização aos profissionais na
área da educação como um todo. Em FALA PELA ORDEM, o Vereador
Wellington Alemão disse que foi criado apanhando e aprendendo a
respeitar a mãe, pois a educação e o princípio vêm de casa, e não da escola
cívico-militar. NO TERCEIRO PRONUNCIAMENTO, o Vereador Aécio

Página 7 de 10

Leite saudou todos da Mesa Diretora, os Edis presentes, o público da
galeria e todos que assistem pela internet. Iniciou o pronunciamento
agradecendo a todos que vieram prestigiar os 40 anos do partido trabalhista
de muita luta e resistência. Disse que, quando o PT liderava o País,
tínhamos comida na mesa de todos os trabalhadores, todo fim de semana
podiam fazer seu churrasco e tinham também emprego; porém, estamos
vivendo um cenário bem diferente nos dias atuais, em um país
desarticulado e sem emprego. Agradeceu ao Governo do Estado a reforma
da Escola de Laranjeiras Velha, afirmou que somente com a educação o
estado pode mudar. Afirmou que as novas empresas que chegam a Serra
não estão dando oportunidade de trabalho à população da Serra. Falou que
se reuniu com o representante da Ripe, uma empresa que está fazendo a
obra da Vale e da CST, e o que foi dito é que não tem mão de obra.
Questionando a fala da empresa, disse que em Serra existe o Sine com
vários cadastros de pessoas procurando emprego, são muito bons
profissionais em várias áreas, disse o vereador Aécio Leite. Ressaltou que
não justifica trazer mão de obra de fora do nosso Estado. Sugeriu para estas
empresas que façam uma relação de quais cargos eles precisam, pois os
vereadores analisarão e apresentarão um banco de profissionais do estado,
do município, não vendo nenhuma necessidade de contratar mão de obra de
fora do Estado do Espirito Santo. Expôs que, em visita a algumas empresas
que prestam serviço ao município, foi constatado que muitas delas recebem
de acordo com o contrato município-empresa o valor referente a todos os
custos que as empresas irão ter, incluindo pagamento de plano de saúde
para funcionários, vale refeição, uniformes, entre outros, porém o que foi
visto é que essas empresas, de acordo com o vereador pronunciante, estão
agindo com ilegalidade e não estão fornecendo esses benefícios que já
fazem parte do contrato. Questionou a fiscalização da prefeitura da Serra
sobre esses contratos, pois é preciso fiscalizar e cobrar essas empresas, já
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que estão sendo pagas em dia. EM APARTE, o vereador Fabão da
Habitação explicou que não indicou nenhuma pessoa para trabalhar em
qualquer empresa do Estado do Espirito Santo. Em APARTE, o Vereador
Wellington Alemão reiterou que a empresa PERC é um desserviço para a
população da Serra, disse que pegou um serviço para realizar porém teve
que devolver um serviço que não teve condições de concluir, então o
vereador sugeriu que a prefeitura deveria desqualificar esta empresa.
Reiterou sobre a Lei N.º 4669, que foi criada para colocar 70% da mão de
obra do Município da Serra. Sugeriu para ter uma maior fiscalização e
multar as empresas que não estão cumprindo esta lei. Apontou uma
denúncia anônima acerca da licitação por meio da modalidade pregão
eletrônico N.º 22/2020, objeto da licitação foi a contratação de empresa
para serviços de transporte escolar do Município da Serra. Os fatos
destacados foram que os valores apurados são superiores ao contrato
vigente; foi constatado que a licitação não passou para a Controladoria
Geral e a Procuradoria do Município; atos de ilegalidade graves praticados
por parte dos agentes públicos e ainda consta que não há necessidade de
vans com adaptação para cadeirantes; explicou que não há tal quadro na
rede municipal de ensino da Serra. Sugeriu que o líder do Prefeito na
Câmara tome providências diante desta denúncia. Ressaltou a importância
de fiscalizar e cobrar pois é o dinheiro público que está sendo usado. Em
FALA PELA ORDEM, o Vereador Wellington Alemão sugeriu que a
empresa Corpus trate os trabalhadores de forma salubre, respeitando-os
como seres humanos e não apenas pensar no dinheiro como ela tem feito.
NO QUARTO PRONUNCIAMENTO, o Vereador Fábio Duarte saudou
todos da Mesa Diretora, os Edis presentes e todos que estão assistindo à
sessão. Iniciou agradecendo ao Prefeito Audifax por tê-lo convidado para
ser o representante interino dele nesta Casa. Disse que está à disposição
para mostrar o que o Prefeito está realizando na Serra e o que está por vir.
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Demonstrou interesse em ajudar a todos os que o buscarem. EM APARTE,
a Vereadora Quélcia Gonçalves disse que guarda uma magoa pelo
Vereador pronunciante Fábio Duarte referente a uma oitiva, quando o
vereador Fábio Duarte disse que ela, em conjunto com outros vereadores,
iria receber uma quantia em dinheiro. A vereadora Quélcia foi à justiça
prestar esclarecimento sobre tais acusações. A própria Vereadora Quélcia
não quis dar prosseguimento ao processo que estava sendo instaurado
contra o vereador Fábio Duarte. A vereadora Quélcia Gonçalves sugeriu
que o Vereador Pronunciante, diante do exposto, peça desculpas por tais
acusações. O Vereador pronunciante disse que irá até o Gabinete da
Vereadora

para

conversar.

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°

137/2019:

estabelece a reserva de 1% (um por cento) das vagas de estágio de nível
superior na administração pública para pessoas com 60 (sessenta) anos de
idade ou mais. Autoria da Vereadora Cleusa Paixão. Não houve discussão,
foi à votação. Projeto aprovado por dezessete votos favoráveis. PROJETO
INDICATIVO N° 140/2019: indica ao Poder Executivo a construção e
instalação de cobertura em todas as academias populares do Município de
Serra e que disponibilize profissionais da área de educação física em cada
academia popular. Autoria do Vereador Adilson de Novo Porto Canoa. 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
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desta Egrégia Casa, assinada pelos Senhores: Presidente, PrimeiroSecretário da Mesa Diretora, bem como por este Taquígrafo Parlamentar.
Palácio “Judith Leão Castello Ribeiro”. Sala das Sessões “Flodoaldo
Borges Miguel”. Em quarta-feira, dia doze, mês de fevereiro, ano dois mil
e vinte.

RODRIGO MÁRCIO CALDEIRA
Presidente

ROBERTO FERREIRA DA SILVA
Primeiro-Secretário

HÉLVIO PIRES TOLENTINO
Taquígrafo Parlamentar

