Página 1 de 18

ATA DA SEXTA 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
DEZENOVE, MÊS DE FEVEREIRO, ANO DOIS MIL E VINTE, ÀS DEZESSEIS
HORAS (19/02/2020, 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 dezenove 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,
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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 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. Logo após, o Primeiro-Secretário procedeu à
leitura bíblica em João, Capítulo primeiro, Versículos de primeiro e
segundo. Ato contínuo, deliberou-se a Ata da Sessão Ordinária do dia
doze de fevereiro do presente ano. 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 Procuradoria-Geral deste Órgão Legislativo que, durante
o prazo Regimental, as apreciam, emitem seus Pareceres, a fim de
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deliberá-las ao Plenário: E Fala Pela Ordem, o Primeiro-Secretário,
Vereador

Roberto Catirica, solicitou

a inclusão dos processos:

Requerimento 01/2020, Veto 03/2020, Projeto de Lei 235/2019 e Projeto
de Resolução 01/2020. PROJETO DE LEI Nº 248/2019: Dispõe sobre o
registro do Grupo Sanguíneo e fator RH nas Carteiras de Estudantes de
todos os alunos da Rede Pública no Município da Serra e dá outras
providências. Autoria do Vereador Basílio da Saúde. REQUERIMENTO Nº
01/2020: Requer informações sobre débitos de IPTU e ISS do Município da
Serra, na modalidade de pessoa física e jurídica. Autoria do Vereador
Basílio da Saúde. VETO Nº 03/2020: Mensagem nº 01/2020, comunica
sobre o Veto Total ao Autógrafo de Lei nº 5.148/2019, PL nº 235/2019 do
Vereador Rodrigo Caldeira. Poder Executivo Municipal. PROJETO DE LEI Nº
235/2019: Cria o Projeto Rua de Lazer na Praça das Flores no Bairro Feu
Rosa. Autoria do Vereador Rodrigo Caldeira. Em Fala Pela Ordem, o
Vereador Basílio solicitou Regime de Urgência Especial para a matéria.
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 01/2020: Altera o Art. 109, §3º, Inciso I, da
Resolução nº 95/1986, Regimento Interno da Câmara Municipal da Serra.
Autoria dos Vereadores Aécio Leite, Basílio da Saúde, Cabo Porto, Cleusa
Paixão, Fábio Latino, Raposão, Roberto Catirica, Rodrigo Caldeira e
Wellington Alemão. Em Fala Pela Ordem, o Vereador Guto Lorenzoni
solicitou Regime de Urgência Especial para a matéria. PROJETO
INDICATIVO Nº 129/2019: Os estabelecimentos privados ou públicos
localizados no Município, devem reservar um por cento do total de vagas,
a fim de atender as pessoas com transtorno de espectro autista, como
especifica e dá outras providências. Autoria do Vereador Fabão da
Habitação. PROJETO INDICATIVO Nº 01/2020: Dispõe sobre a realização de
serviços de drenagem e pavimentação dos Bairros Jardim Carapina e Boa
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Vista. Autoria do Vereador Adriano Galinhão. REQUERIMENTO DE VOTO
DE PESAR Nº 01/2020: Requer Voto de Pesar pelo falecimento da Senhora
Márcia

Braga.

Autoria

do

Vereador

Guto

Lorenzoni.

GRANDE

EXPEDIENTE/ORADORES INSCRITOS. Consoante o Artigo Nº 151, do 3º
Parágrafo do RI. Inscreveram-se para o pronunciamento os seguintes
vereadores: Cabo Porto, Fabão da Habitação, Aécio Leite, Roberto Catirica,
Fábio Duarte, Wellington Alemão, Stéfano Andrade, Ailton Rodrigues,
Guto Lorenzoni e Adriano Galinhão. NO PRIMEIRO PRONUNCIAMENTO, o
Vereador Cabo Porto saudou o Presidente Rodrigo Caldeira, a Mesa
Diretora, os Edis presentes, o público presente e os internautas. Iniciou
falando sobre a matéria exibida nos jornais sobre a escola cívico-militar,
disse que no município da Serra são vinte e três vereadores e questionou
se em dois mil e vinte um fosse apresentado um projeto do futuro prefeito
para criação de escolas cívico-militares, se os vereadores seriam oposição
por oposição ou votariam de acordo com o desejos das comunidades por
eles representadas; em seguida, disse que outros municípios estão
largando à frente da Serra, contou ter conversado com o Prefeito Audifax,
que sinalizou estar estudando o projeto de implantação da escola cívicomilitar; logo após, disse que a escola cívico-militar é uma opção de ensino
e não um deposito de criança, pois quem deve educar os filhos são os pais.
Em seguida, argumentou sobre o Projeto Indicativo N.º 118/2019, que cria
programa de primeiros socorros na educação básica do município, falou
que as escolas devem ter pessoas capacitadas a aplicar os primeiros
socorros nas crianças, caso aconteça um acidente. EM APARTE, o
Vereador Fabão da Habitação disse ter um projeto de sua autoria
tramitando na casa, parecido com o do Vereador Cabo Porto, propôs-se a
retirar o projeto para discutir melhor. Em seguida, disse que precisa do
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apoio dos vereadores para que esse projeto indicativo se torne projeto de
lei, pois segundo ele é muito importante para as escolas do município.
Posteriormente disse que o município de Vitoria está à frente, em relação
à castração de cães e gatos, falou que serão realizadas em torno de cinco
mil castrações, parabenizou a prefeitura de Vitoria, disse que essa é uma
questão de saúde pública e a prefeitura da Serra deve tomar como
exemplo. Finalizou seu pronunciamento dizendo estar à disposição da
população,

pois

seu

mandato

é

do

povo.

NO

SEGUNDO

PRONUNCIAMENTO, o Vereador Fabão da Habitação saudou o Presidente
Rodrigo Caldeira, a Mesa Diretora, o público presente, os Edis presentes e
os internautas. Deu inicio à sua fala pedindo ao Prefeito Audifax que cuide
melhor do centro de Zoonoses, para que este venha a funcionar como é
devido, fazendo o recolhimento e cuidando dos cães e gatos de rua; em
seguida, disse que o número de crianças fora da escola é muito grande,
contou que teve uma reunião com a Senhora Noézia, representante da
Secretaria de Educação, na qual o município está se esforçando para que
todas essas crianças estejam matriculadas e não venham perder seu
benefício do bolsa família. Logo após, falou sobre a reunião dos
moradores do Bairro Tubarão com o Prefeito Audifax, onde foi prometido
pelo prefeito que fariam a pavimentação das ruas Ipatinga, Governador
Valadares e São Paulo dentro de noventa dias, agradeceu ao Prefeito
Audifax pelo comprometimento com a comunidade de Tubarão; pouco
depois, disse que foi aprovado um orçamento de nove milhões para fazer
o recapeamento de vinte e duas ruas, mas o bairro Serra Dourada II tem
quarenta e nove ruas e três avenidas, afirmou estar preocupado pois
faltarão vinte e sete ruas e três avenidas para o recapeamento; esclareceu
que está cobrando por essa obra desde o início de seu mandato, pois está

Página 6 de 18

sempre presente na comunidade. NO TERCEIRO PRONUNCIAMENTO, o
Vereador Aécio Leite saudou o Presidente Rodrigo Caldeira, os Edis
presentes, a Mesa Diretora, o público presente e os internautas. Iniciou
seu pronunciamento falando sobre a empresa Perc, prestadora de
serviços para Prefeitura da Serra, afirmou que seus trabalhadores não são
do Estado do Espirito Santo, e estão trabalhando sem carteira assinada,
recebendo por diárias; contou ter feito um documento destinado à
prefeitura, fazendo questionamento sobre essas irregularidades; apontou
que existem empresas sérias que prestam serviços para prefeitura, mas as
que não andam certas têm muito mais licitações na prefeitura, declarou
que empresas como a Perc, que não cumpre seus acordos, não são dignas
de prestar serviço para o município, disse que deve ser criado um projeto
para que empresas que não cumprem suas obrigações fiquem impedidas
de disputar licitações no município. EM APARTE, o Vereador Wellington
Alemão afirmou que a empresa que pega uma obra a abandona presta um
desserviço para o município e devem ser proibidas de participar de
licitação. Em seguida, o Vereador Aécio Leite disse que fez uma denúncia
ao Ministério Púbico do Trabalho a respeito dessas questões. EM APARTE,
o Vereador Roberto Catirica disse que entrou em contato com o Srº
Eduardo, proprietário da Perc, para esclarecer algumas situações
referentes à forma de contratação dos funcionários, falou que obteve
como resposta que a empresa trabalha com várias formas de
contratações, disse que tem acompanhado a obra e tem observado que
tem colaboradores locais, falou ainda que é preciso ter cuidado, pois todas
as obras licitadas na cidade estão sendo vencidas pela Perc ou Rocco e,
segundo ele, a chance de abandono é muito grande, assim como fez a
empresa Roma, que não cumpriu suas obrigações.

EM APARTE, a
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Vereadora Quélcia disse que isso não é culpa do prefeito e, segundo ela, a
lei deveria ser mudada, pois a empresa Perc já abandonou várias obras no
município e não deveria mais disputar licitações. Em seguida, o Vereador
Aécio Leite disse que recebeu denúncia a respeito das contratação de vans
escolares, contou que recebeu em seu gabinete o líder do governo,
vereador Fábio Duarte, e o Senhor Cleiton, que fizeram alguns
esclarecimentos; disse que ouviu atentamente, mas não concordou com a
forma como estava sendo contratada; afirmou que a contratação estava
com vícios, informou que a prefeitura suspendeu a licitação da
contratação das vans, parabenizou a prefeitura e os vereadores que
tiveram coragem de denunciar. Logo após, contou que esteve na portaria
da Arcelor, onde vários trabalhadores estavam em paralisação; disse que
noventa por cento dos trabalhadores que lá estavam eram de fora do
estado.

EM FALA PELA ORDEM, o Vereador Fabão da Habitação

parabenizou a prefeitura pelo cancelamento da licitação das vans
escolares e o Vereador Aécio pela coragem em expor essa situação para a
Casa de Leis. EM FALA PELA ORDEM, o Vereador Cabo Porto disse que o
Sargento de Souza, que é jornalista por formação, está sendo calado pelo
governo do estado, contou que o sargento está respondendo a inquérito
policial por suas reportagens. NO QUARTO PRONUNCIAMENTO, o
Vereador Roberto Catirica saudou o Presidente Rodrigo Caldeira, a Mesa
Diretora, o público presente, os Edis presentes e os internautas. Iniciou
seu pronunciamento falando sobre a construção do partido PHS, disse que
foi criado com independência, sem as mão da administração ou do grupo
do ex-prefeito Sergio Vidigal; em seguida, falou que recebeu um arquivo
de consulta onde foi informado que migrou para o partido Podemos;
afirmou que estará junto com o Podemos e se colocou à disposição para
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ajudar, disse que será possível construir novos debates, disse que estar
vereador não pode impedir que novas filiações se coloquem à disposição,
pois o voto ainda não está na urna, é um fruto do trabalho, da dedicação e
da entrega; afirmou que o Podemos irá caminhar bem pela cidade,
apoiando a candidatura que será apresentada pelo Prefeito Audifax,
declarou que vão tentar fazer a maior legenda de dois mil e vinte, para
que o Podemos leve para Casa o dobro que o PHS levou; disse que
nenhum partido tem o direito de interromper projetos políticos, seja ele
de mandatários ou não, agradeceu ao Podemos por tê-los recebido muito
bem. NO QUINTO PRONUNCIAMENTO, o Vereador Fábio Duarte
cumprimentou os demais parlamentares e parabenizou o Vereador Aécio
pelo seu mandato. O orador comentou que, sobre o procedimento
tomado pelo Secretário de Educação, Gelson Junquilho, de suspender a
licitação, assim que soube da denúncia citada anteriormente. O Edil
informou que os uniformes escolares serão entregues na Rede Municipal.
Comentou que esteve na Conferência do REDE, acrescentou que o
Prefeito estaria bastante animado e com muitas obras importantes
durante este ano, como o Hospital Materno-Infantil, a obra da Rotatória
de Maringá e Arena Riviera. O Vereador demonstrou felicidade ao explicar
que a Secretaria de Obras retomou, juntamente com a segunda colocada
na licitação, as obras nas ruas Carcará e Pássaro Preto, briga antiga do
Vereador Geraldinho PC. Ainda, o parlamentar comemorou o Resultado
do Carnaval de Vitória, com a vitória da Escola Império de Fátima, no
Grupo B, que desfilará no Grupo A no próximo Carnaval. Explanou sobre a
colocação da Mocidade Serrana na quarta posição e Tradição Serrana na
quinta do Grupo B. Além disso, a Rosas de Ouro, quinta colocada,
permanece no Grupo A.

Em Aparte, o Vereador Wellington Alemão
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explanou que a obtenção de recursos foi muito difícil, por isso, essas
colocações deveriam ser amplamente comemoradas. O Edil explicou que o
dinheiro entrou no dia em que a Império de Fátima desfilou, assim como
sugeriu que o recurso deveria ser programado com antecedência, como
ocorreu em outros municípios, provavelmente, desfilariam no grupo A. O
Vereador Wellington Alemão lamentou que a verba de cento e oitenta mil
reais foi dividida entre as quatros escolas de samba e com o Camarote do
Município. O orador, Vereador Fábio Duarte, lamentou a falta de
celeridade, mas parabenizou as escolas, que fizeram muito com pouco. O
Vereador terminou seu discurso se colocando à disposição dos colegas de
parlamento.

Em

Aparte,

o

Vereador Aécio Leite pediu que o Prefeito olhe para os vereadores com
mais carinho, que pelo menos atenda às mensagens dos vereadores. O
Vereador Fábio Duarte respondeu que levaria o pedido ao Prefeito. Em
Fala Pela Ordem, o Vereador Pastor Ailton solicitou a prorrogação da
Sessão. No quinto Pronunciamento, o Vereador Wellington Alemão
cumprimentou a Mesa Diretora e os demais edis, assim como o público
presente. O Edil cobrou uma providência do Secretário de Obras, em
relação às empresas PERC e ROCCO, que abandonaram o CMEI de Colina
da Serra, e comentou que empresas como essas nem deveriam participar
das licitações, e que não adianta o Prefeito trabalhar e ter o recurso em
caixa, e contratar empresas irresponsáveis que não entregam as obras,
causam problemas até com os funcionários. O parlamentar ponderou que
não adianta ter um dos melhores Prefeitos do país, e contratar essas
empresas irresponsáveis. Por isso, o Vereador sugeriu a impugnação
dessas empresas. Além disso, o Vereador Wellington Alemão expôs a
sensação de insegurança que os comerciantes de Serra Sede sentem, os
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comerciantes e moradores costumam reclamar e têm receio de que as
instituições saiam da região, assim como os Correios. Ainda, o Vereador
Wellington ressaltou a falta de ar condicionado funcionando na recepção
da UPA de Serra Sede, que continua recebendo reclamações da
população. Ademais, comentou que também tem recebido reclamações
sobre o horário de trabalho dos funcionários da Empresa Corpus, que
iniciam às seis horas e terminam às quatorze horas e vinte e seis minutos
e não existe um local adequado para armazenamento de suas marmitas,
bem como os encarregados usam bicicletas do tipo cargueiro para se
locomover e suas rotas foram aumentadas, o que interfere no
desempenho das atividades. Em Aparte, a Vereadora Quélcia Fraga
Gonçalves argumentou que, em primeiro lugar, deveriam perguntar ao
Secretário de Serviços, Igor Elson, se a mudança de horário partiu da
Secretaria de Serviços, assim como comentou que também recebeu várias
reclamações nesse sentido, que a coleta tem sido realizada no período da
noite, e os condomínios têm seus contentores de lixo depredados. A
vereadora afirmou que ligaria para o citado Secretário no fim da Sessão,
que a situação dos trabalhadores precisaria resolver. Acrescentou que
também foi procurada por causa da situação da UPA, e questionou o
porquê de o ar condicionado sempre quebrar. Ressaltou também que os
vereadores precisam descobrir o motivo de os Correios saírem da Serra
Sede. A Vereadora comentou que a Emec presta um ótimo serviço ao
município. De volta à fala, o Vereador Wellington Alemão concordou que
a Emec presta um bom serviço, e por esse motivo, está na Serra há mais
de vinte anos. Em Aparte, o Vereador Fabão da Habitação comentou que a
situação do ar condicionado é frequente, bem como o das radiografias, o
que foi resolvido e por isso parabenizou o Secretário, porém, o problema
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da climatização não. Ainda, questionou sobre o horário da coleta de lixo,
que está confuso, e que a população também não entendeu. O Edil
sugeriu ao Líder do Prefeito, Vereador Fábio Duarte, que esclareça aos
demais vereadores. Em Aparte, o Vereador Wanildo Sarnaglia explicou
que esteve na empresa, e que ela tem um prazo de dois meses para
apresentar o plano de trabalho, e explicou que o lixo na região da sua
residência era recolhido pela manhã e, no momento, a coleta é feita após
a meia-noite, e a equipe não recolhe nos becos, onde o caminhão não
consegue entrar. O Vereador Wanildo Sarnáglia explanou sobre a
inauguração do Atacado Vem, empreendimento do Grupo Coutinho, na
entrada

de

José

de

Anchieta,

e

sugeriu

que

o

Engenheiro de trânsito, Dr. Renato, dê uma atenção ao tráfego de acesso,
porque já ocorreram três pequenos acidentes.

Retornando a fala, o

Vereador Wellington Alemão acrescentou que o Grupo Extrabom é o
maior empregador do município, e enfatizou a importância da
desburocratização, para que empresas venham para a Serra. O orador
contou que, no dia dezessete, a obra estava embargada e a fiscalização, de
uma forma indevida, multou a empresa em vinte e cinco mil reais e, com
muita dificuldade, foi desfeito; a empresa cresce no município, serão
abertas outras filiais, parece ser o maior contribuinte do município. O
parlamentar terminou seu discurso citando o discurso do Vereador Aécio
Leite, proferido nesta sessão, e explicou que existe a Lei 4.669, de sua
autoria, que garante a contratação de setenta por cento da vagas de
emprego da Serra para munícipes da Serra, mas as empresas não estão
cumprindo. Em Fala Pela Ordem, a Vereadora Quélcia cumprimentou os
visitantes Renanzinho e Saulinho.

NO SEXTO PRONUNCIAMENTO, o

Vereador Stefano Andrade saudou o Presidente Rodrigo Caldeira, a Mesa
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Diretora, o público presente, os Edis Presentes e os internautas. Iniciou
sua fala fazendo um elogio ao Secretário Municipal de Educação, Gelson
Junquilho, que, segundo ele, está fazendo um excelente trabalho à frente
da secretaria, disse que, logo ao assumir a pasta, o secretário esteve em
seu gabinete e se colocou à disposição, mas notou uma pequena diferença
em relação ao tratamento do secretário para com ele, a partir do dia em
que foi feita uma reunião com os secretários de escolas; pediu desculpas
pelo ocorrido e disse que não teve essa intenção; afirmou que existia uma
demanda e, graças ao empenho do próprio secretário, foi aprovada pela
Casa uma Lei que aumenta o salário base dos secretários escolares do
município, contou ainda que no mês de Janeiro os salários não foram
devidamente pagos, disse já ter enviado a solicitação para Secretaria de
Educação para serem feitos os acertos. Em seguida, disse que esteve na
comunidade de Balneário de Carapebus onde foi relatado por moradores
que há uma escola e a merenda dos anexos é produzida na escola e
transportada para os anexos pelo presidente da comunidade; declarou
que líder comunitário está fazendo uma ação voluntaria e que essa é uma
responsabilidade da Sedu; contou ainda que a escola conta somente com
um vaso sanitários por andar, onde meninos e meninas usam o mesmo
banheiro, afirmou que olhar para o futuro é muito importante, mas é
preciso corrigir erros graves no presente; continuou dizendo que não foi
recebido pela diretora da escola, declarou que não vão à escola pra tomar
café, mas para cumprir o dever de fiscalizador; pouco depois, disse que foi
encaminhado a essa escola o EJA, mas foram organizados duzentos alunos
em dois anexos, sem comunicar a diretora, que ficou sabendo somente
após as matriculas; afirmou que a SEDU precisa ter um diálogo maior com
os diretores, ressaltou que o município da serra é o maior do estado e a
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educação não pode ser tratada de forma amadora; continuou dizendo que
a escola não tem estrutura para receber o EJA, disse que o Prefeito precisa
ir a essa escola, pois é preciso tomar rápidas providências. Logo após,
disse estar preocupado com a terceirização que a SEDU e outras
secretarias estão fazendo com os líderes comunitários, em relação ao
transporte escolar do município; afirmou que são os diretores que têm
toda relação dos estudantes. Pouco depois, disse que está há um bom
tempo buscando na prefeitura o processo 84070/2013, o qual solicita o
campo bom de bola para a comunidade, afirmou que o processo se
encontrava bem avançado, com licença ambiental, autorizando a
instalação e a única pendência era a liberação da área da Cesan, mas,
segundo ele, já foi feita e assinada pelo Prefeito Audifax. EM FALA PELA
ORDEM, o Vereador Fabão da Habitação disse que o Sr. Eliel pediu para
que os pais enviem os dados dos seus filhos, disse que passaria nos locais
para fazer análise, se é viável fazer a liberação do transporte. EM FALA
PELA ORDEM, o Vereador Miguel da Policlínica contou ter participado da
reunião com os moradores do bairro Porto Dourado I, onde esteve
presente o presidente da comunidade Eliel, relatou que o secretario não
estava presente, mas que pediu para o líder comunitário, juntamente com
o chefe do transporte, Cleiton , para que fosse feito o levantamento, disse
que há dificuldade dos diretores, pois ainda estão aceitando matrículas de
alunos dos bairros Capivari, Porto Dourado I e II,

que

tem

aproximadamente uma distância de dezessete quilômetros das escolas e
Cmeis; expôs que é triste ver as crianças andando no sol ou chuva para
chegar à escola, disse que vão se empenhar para que tenham transporte
para as crianças que mais necessitam naquela região. EM FALA PELA
ORDEM, o Vereador Stefano Andrade falou que o secretário deve coletar
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as informações dos diretores escolares, pois é um dado mais seguro. NO
OITAVO

PRONUNCIAMENTO,

o

Vereador

Pastor

Ailton

iniciou

cumprimentando os parlamentares, galeria e funcionários. Logo após,
contou que estava feliz pela prorrogação da Sessão, porque comprova que
os vereadores estão conhecendo o município. Além disso, o parlamentar
elogiou a Vereadora Quélcia por citar nomes quando sobe à tribuna,
porque quando um orador fala mal da casa e joga para a plateia, a galeria
e os internautas não entendem o que se passou. Dessa forma, coloca
todos os vereadores no mesmo nível. O Edil expôs que, dentro do
parlamento, já citou tanto o Vereador Miguel quanto o Vereador Guto.
Por isso, mesmo tendo o Vereador Fabão em alta conta, o admoestou a
citar os nomes, quando houver algum problema, e não maldizer a casa. O
parlamentar explicou que os vereadores participam do mesmo projeto, e
que se esta Casa de Leis fosse avaliada nas ruas, o resultado seria
negativo, e o vereadores têm responsabilidade com a imagem da mesma.
Ainda, o Vereador Pastor Ailton argumentou que o Presidente, Vereador
Rodrigo Caldeira, que foi eleito pela moralização desta casa e com a
proposta de renovação, tem a responsabilidade de orientar os demais e
conduzir a casa para sair das páginas negativas, apresentar pautas
positivas, porque, para a população, uma casa com o orçamento de trinta
e sete milhões por ano precisa produzir mais, pois quando a casa
apresenta projetos relevantes, a população lota a galeria. O Vereador
exemplificou com o projeto da PPP aprovada em dois mil e treze, que não
trouxe melhoria para a população, e precisaria ser revogada. Além disso,
comentou sobre a saída da Agência dos Correios e a falta de uma
delegacia no Centro da Serra. No caso da delegacia, relembrou que
denunciou que o aluguel custava mil e oitocentos reais, e a delegacia foi
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para Laranjeiras, bem como a Delegacia da Mulher foi transferida de
Laranjeiras para o bairro de Jardim Carapina, na divisa com Vitória, e
explicou que seria melhor para a mulher ser atendida em Laranjeiras,
perto do Terminal de ônibus, e ressaltou que isso ocorre no mandato do
melhor Prefeito do país, que transformou a Serra em um canteiro de
obras. O edil previu que as obras serão entregues na correria por causa
das eleições municipais, que obras o dinheiro proporciona, mas o que falta
na cidade é afeto, que os munícipes aguardam seis horas para serem
atendidos na UPA, que não há ar condicionado funcionado. O parlamentar
vislumbrou uma Serra que respeite o cidadão, disse que os bairros estão
cheios de mato crescido, e questionou se os secretários podem escolher a
quem irão atender. Ainda, relatou que o número de moradores de ruas
cresceu bastante, assim como a população de animais abandonados que
precisam ser esterilizados. O Edil explanou sobre a importância dos
vereadores se unirem pelo bem do município, porque apenas o projeto de
um determinado grupo é comtemplado, como o Projeto da “Calçada
Cidadã”, que beneficiava algumas comunidades e multava outras, e, com
ajuda do Plenário, aprovou a Lei 4.989; se ocorrer alguma multa nesse
sentido, basta acionar o Ministério Público. Além disso, relembrou que em
dois mil e treze foi aprovada uma Lei que permitia protestar o IPTU, e que
uma porcentagem de dez por cento é destinada para uma Associação de
Procuradores, além da multa de vinte por cento. O parlamentar finalizou
anunciando que está estudando a referida lei para revogá-la. Em Fala Pela
Ordem, o Vereador Fabão da Habitação parabenizou o Vereador Pastor
Ailton pela coerência em seu discurso, e nos seus projetos, bem como se
declarou fã pela maneira de o colega discursar. O Vereador Fabão
acrescentou que, em Serra Dourada, o mato também está crescido, e que
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a equipe de capina trabalhou em algumas ruas apenas, e comentou que
capinou as ruas de amigos somente, porque Serra Dourada II e III está com
bastante mato para capinar. Também em Fala Pela Ordem, o Vereador
Wellington Alemão concordou com o discurso do Vereador Pastor Ailton e
comunicou que apuraria a situação do protesto do IPTU, porque já fez a lei
que revoga o protesto, bem como os dez por cento, ao invés de protestar,
registra o nome do proprietário ao SPC; dessa forma, o protesto não se
transforma em “máquina de fazer dinheiro”, para isso ele foi autor da
alteração do artigo da referida lei. Ainda em Fala Pela Ordem, o Vereador
Fábio Duarte argumentou que ouviu os discursos com muita atenção e
que tem respostas para os questionamentos apresentados. Sobre o ar
condicionado na UPA, os equipamentos novos chegaram e serão
instalados na segunda-feira; sobre a escola de Balneário Carapebus, a
escola está sendo reformada e foram adicionadas mais quatro salas, a
entrega da escola será em março; acerca da Delegacia da Mulher, essa é
responsabilidade do Governo do Estado, o Prefeito pagou os aluguéis por
alguns anos, o ideal seria buscar apoio junto aos deputados estaduais que
representam a cidade. O Vereador Guto Lorenzoni declinou da fala por
causa do horário e solicitou o primeiro discurso da próxima Sessão
Ordinária, de forma regimental. O Vereador Adriano Galinhão também
declinou da fala. Em Fala Pela Ordem, o Vereador Fabão da Habitação
pediu desculpas aos parlamentares que ficaram ofendidos com o seu
discurso. 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. REGIME DE URGÊNCIA
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ESPECIAL AO VETO Nº 3/2020: anexo à Mensagem Nº 01/2020 - comunica
sobre o veto total ao Autógrafo de Lei Nº 5.148/2019 - PL Nº 235/2019 do
Vereador Rodrigo Caldeira. Veto advindo do Executivo Municipal. Não
houve discussão, foi à votação. Regime aprovado por dezesseis votos
favoráveis. REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL AO PROJETO DE RESOLUÇÃO
N.º 1/2020: altera o Art. 109, §3º, Inciso I, da Resolução Nº 95/1986 Regimento Interno da Câmara Municipal da Serra. Não houve discussão,
foi à votação. Regime aprovado por dezesseis votos favoráveis. Em
seguida a sessão foi suspensa por até cinco minutos, a fim de apensar os
devidos pareceres das comissões. Ao retornarem os trabalhos, prosseguiu
a Ordem do Dia. VETO N.º 3/2020: vide ementa acima. Não houve
discussão, foi à votação com pareceres apensados. Veto rejeitado por
doze votos desfavoráveis, a despeito de quatro votos favoráveis. Em
Justificativa de Voto, o Presidente agradeceu o apoio dos nobres pares e
parabenizou os comerciantes de Feu Rosa. PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º
1/2020: vide ementa acima. Em discussão, o Vereador Guto Lorenzoni
esclareceu que tal matéria desobriga as licenças médicas de serem
deliberadas em plenário. Foi à votação. Projeto aprovado por dezesseis
votos favoráveis. PROJETO DE LEI N.º 247/2019: fica declarada de
Utilidade Pública Municipal o Projeto Social: "Guerreiros de Hebrom", no
Município da Serra, Espirito Santo e dá outras providências. Autoria do
Vereador Aécio Leite. Não houve discussão, foi à votação. Projeto
aprovado por quinze votos favoráveis. PROJETO INDICATIVO N.º
145/2019: dispõe sobre o novo valor por reunião dos membros da Junta
Administrativa de Recursos de Infração JARI do Município da Serra a título
de remuneração por participação no Município de Serra, e dá outras
providências. Autoria do Vereador Basílio da Saúde. Não houve discussão,
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foi à votação. Projeto aprovado por quinze votos favoráveis. Não havendo
nada mais a tratar, encerrou-se esta Sessão, a próxima 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. Palácio “Judith Leão
Castello Ribeiro”. Sala das Sessões “Flodoaldo Borges Miguel”. Em quartafeira, dia dezenove, mês de fevereiro, ano dois mil e vinte.
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