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ATA DA NONA 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
NOVE, MÊS DE MARÇO, ANO DOIS MIL E VINTE, ÀS DEZESSEIS HORAS
(09/03/2020, 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 nove dias, do mês de março, 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 Carreiro, Sem Partido; José Geraldo da

Página 2 de 10

Vitória, PDT; Miguel Mates Santos, Sem Partido; Quélcia Mara Fraga
Gonçalves, PSC; Roberto Ferreira da Silva, PHS; Robson Miranda, Sem
Partido; 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 Nacional. Logo após, o Primeiro-Secretário procedeu à
leitura

bíblica

em

Salmos,

Capítulo

quatro,

Versículo

oito.

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 Procuradoria-Geral deste Órgão Legislativo
que, durante o prazo Regimental, as apreciam, emitem seus Pareceres, a
fim de deliberá-las ao Plenário: o Primeiro-Secretário, Vereador Roberto
Catirica solicitou a inclusão do PROJETO DE LEI N.º 16/2020 e do PROJETO
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DE LEI N.º 260/2019. PROJETO DE LEI Nº 16/2020: Dispõe sobre a
alteração do §3º do artigo 1º, §2º do artigo 3º e caput do artigo 4º, todos
da Lei nº 1900, de 03 de julho de 1996. Autoria do Vereador Rodrigo
Caldeira. Em Fala Pela Ordem, o Vereador Basílio da Saúde solicitou
Regime de Urgência Especial para esse projeto. PROJETO DE LEI Nº
260/2019: Anexo à Mensagem nº 155/2019, altera a Lei Municipal Nº
3.820/2012, Plano Diretor Municipal da Serra. Autoria do Poder Executivo
Municipal. Em Fala Pela Ordem, o Vereador Basílio da Saúde solicitou
Regime de Urgência Especial para a matéria. PPROJETO INDICATIVO Nº
144/2019: Dispõe sobre o plantio de Árvores Frutíferas em áreas públicas
do Município de Serra, denominado "Projeto Serra Jardim Urbano".
Autoria Aécio Leite. PROJETO INDICATIVO Nº 05/2020: Institui a
obrigatoriedade de estabelecimentos públicos e privados voltados ao
ensino ou recreação infantil e fundamental a capacitarem seu corpo
docente e funcional em noções básicas de primeiros socorros e dá outras
providências. Autoria do Vereador Fabão da Habitação. REQUERIMENTO
Nº 22/2020: Pedido de Informação ao Executivo Municipal, Secretaria de
Obras, no que concerne às responsabilidades e tarefas dos Fiscais de
Contrato e Gestores de Contrato. Autoria do Vereador Aécio Leite.
REQUERIMENTO Nº 23/2020: Pedido de Informação ao Executivo
Municipal - Secretaria de Obras, no que concerne às responsabilidades e
tarefas do Secretário Municipal. Autoria do Vereador Aécio Leite. GRANDE
EXPEDIENTE/ORADORES INSCRITOS. Consoante o Artigo Nº 151, do 3º
Parágrafo do RI. Inscreveram-se para o pronunciamento os seguintes
vereadores: Adriano Galinhão, Wanildo Sarnaglia, Fábio Duarte, Guto
Lorenzoni, Roberto Catirica e Pastor Ailton. Em FALA PELA ORDEM, a
Vereadora Cleusa Paixão anunciou que no próximo dia completaria vinte e
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sete anos o Parque das Gaivotas, bairro conhecido como aérea de ocupação
desordenada, em que, atualmente, os moradores possuem o Título de
Propriedade, através da regularização Fundiária, proporcionada pelo
Governo Lula, conquistada por meio de longo trabalho. Comentou também
que o bairro tem uma história muito bonita, que começou com uma mulher
que vive e luta pelo Bairro até hoje. A parlamentar contou também que
sonhou que o Prefeito estava caminhando no citado bairro, e que precisa
encontrá-lo no bairro, porque sabia que não era bem-vinda no seu Gabinete.
No PRIMEIRO PRONUNCIAMENTO, o Vereador Adriano Galinhão
Parabenizou as mulheres pelo “Dia Internacional da Mulher”. O Edil
contou que participou da “Caminhada pelo Dia da Mulher”, em Jardim
Carapina, e lamentou que alguns homens criticaram o evento, porque
julgaram desnecessário. O orador explicou que, por meio daquele evento,
dezesseis mulheres denunciaram os abusos de seus companheiros. Dessa
forma, comemorou a motivação e apoio que as mulheres prestaram às
outras. O Edil lamentou que um movimento tentaria retirar a Delegacia da
Mulher daquele bairro.

No SEGUNDO PRONUNCIAMENTO, o

Vereador Wanildo Sarnaglia parabenizou as mulheres pelo “Dia
Internacional da mulher”, e acrescentou que a mulher ainda tem muito pelo
que lutar. Além disso, o Vereador também se lembrou do “Dia Mundial do
DJ”, e parabenizou ao DJ Wellington Luiz que sonhava tornar-se locutor de
rádio, mas alguns amigos o presentearam com um toca disco, equipamento
com o qual começou a trabalhar em parceria com o DJ Miramax.
Desenvolveu e participou de projetos sociais da Escola Clóvis Borges
Miguel e o “Pedala Serra”. Em APARTE, o Vereador Fabão da Habitação
felicitou o DJ Wellington e expôs que o conheceu quando trabalhou na
Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, assim como realizaram alguns
eventos no Pavilhão de Carapina. Do mesmo modo, parabenizou o DJ
Paulinho, morador de Serra Dourada. De volta à fala, o Vereador Wanildo
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felicitou todos os DJs. Em APARTE, o Vereador Wellington Alemão
parabenizou o DJ Juliano, morador da sua comunidade, bem como o DJ
Romanha e o DJ Wellington. Ao retomar a fala, o orador discorreu sobre a
obra de acesso ao Bairro José de Anchieta, e concluiu que a mesma
precisaria de revisão. O parlamentar comentou que não domina técnicas da
Engenharia de Trânsito, porém, conhece o bairro, e previu que poderá
ocorrer um acidente na entrada do bairro. O Vereador Wanildo comentou
que a entrada do Bairro Laranjeiras Velha foi cortada, e que a Avenida
Coronel Manoel Nunes foi cortada em quatro, apenas cinquenta metros em
José de Anchieta e termina no Posto BKR, sem entrada; quem vai para
Laranjeiras precisa entrar no Bairro José de Anchieta. O parlamentar
relembrou que solicitou revisão à Secretaria de Desenvolvimento Urbano,
em cinco de junho do ano passado. EM APARTE, o Vereador Aécio Leite
disse que solicitou uma audiência pública para discutir com os moradores e
não foram atendidos pela prefeitura. EM FALA PELA ORDEM, o
Vereador

Wellington

Alemão

indicou

que

o

proprietário

do

empreendimento teve que pagar para realizar as obras de modificação das
faixas, pois a prefeitura demorou a executar a obra. EM FALA PELA
ORDEM, o Vereador Wanildo Sarnaglia disse que está aprendendo com os
demais Edis a cada dia. EM FALA PELA ORDEM, o Vereador Fabão da
Habitação disse que os engenheiros do município têm deixado a desejar,
pois

acreditam

serem

os

donos

da

verdade.

NO

TERCEIRO

PRONUNCIAMENTO, o Vereador Guto Lorenzoni saudou o Presidente
interino Aécio Leite, a Mesa Diretora, os Edis presentes, o público e os
internautas. Iniciou dizendo que, no último dia oito de março, foi
comemorado o dia internacional da mulher, mas a maior parte das
comemorações foram realizadas em forma de protesto devido ao alto índice
de violência contra as mulheres e a favor da igualdade entre homens e
mulheres; afirmou

que as mulheres são a parte mais importante na
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sociedade, em seguida declarou ser contrário à violência sofrida pelas
mulheres, às indiferenças e a todos que não respeitam as mulheres; disse
àquelas que sofrem algum tipo de violência que é preciso denunciar, buscar
seus direitos e não se envergonhar. Segundo o pronunciante, mais de
setenta por cento das mulheres não denunciam seus agressores; disse que
seu gabinete está aberto para aquelas que queiram fazer uma denúncia; logo
após, disse que o homem que agride uma mulher não merece o respeito da
sociedade e para isso existe a Lei Maria da Penha. NO QUARTO
PRONUNCIAMENTO, o Vereador Roberto Catirica saudou o Presidente
Interino Aécio Leite, a Mesa Diretora, o público presente, os Edis e os
internautas.

Iniciou seu pronunciamento falando sobre os erros que

acontecem na elaboração dos projetos que originam a execução; disse que
há trecho em que há grande de pavimentação sem a devida drenagem;
afirmou que a execução não está sendo feita de forma correta pelos
executores e nem pelo Executivo que leva os avanços para cidade;
enfatizou que esses avanços estão sendo possíveis porque a Casa concedeu
permissão ao Executivo para tomar um empréstimo de duzentos e trinta
milhões, expôs que é preciso parar de escolher quem vai atender, pois a
cidade precisa ter sua organização; ressaltou de nada adiantar cobrar
calçadas ou fazer uma pavimentação ou outra se depois as marcas viárias
não são estabelecidas ou são escolhidas pelo corpo técnico da engenharia
da Secretaria de Desenvolvimento Urbano; afirmou que é preciso entender
que a cidade não é de um vereador ou outro. Pouco depois, disse que não
dá para receber pavimentação com trechos de até um quilometro sem
drenagem via tubo; falou que esteve na rua Cândida Bezerra comemorando
o atendimento do Executivo a esta obra, mas não deixará de cumprir o seu
papel de fiscalizador; ressaltou

que o secretário não pode aceitar um

projeto com a pavimentação sugerida, mas sem a drenagem, pois a obra
será perdida, como aconteceu com a empresa Roma, e agora estão sendo
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investidos mais seiscentos e trinta e nove mil, disse que esse é um dinheiro
do povo e por isso devem ter responsabilidade; deu como exemplo o
projeto para pavimentação do bairro Praia Mar; disse já existir uma
drenagem, mas é preciso fazer um estudo para saber a situação em que se
encontra a região. EM APARTE, o Vereador Fabão da Habitação disse se
preocupar, pois há locais no município onde é preciso fazer o
recapeamento, e não é feito, mas há locais onde não há necessidade e o
serviço é realizado. Retomando sua fala, o Vereador Roberto Catirica disse
que o recapeamento não deveria ser prioridade em alguns locais.
Posteriormente disse que ao longo de três anos está tentando melhorar um
problema crônico na comunidade que é o atendimento do município à
Unidade de Saúde; falou que a gestora Juliana está fazendo um trabalho
formidável de união, de parceria e de afeto, mas sozinha não vai conseguir;
segundo ela, a unidade de saúde, quando inaugurada, tinha uma previsão
para atender a um bairro com dezessete mil habitantes, mas hoje são
cinquenta e um mil habitantes; contou que no último sábado estava
programado para acontecer um atendimento na unidade, voltado para as
mulheres, com café da manhã, mas não aconteceu pois uma pessoa teve um
surto psicótico e destruiu a unidade de saúde; agradeceu ao secretário de
saúde Alexandre, que se prontificou em enviar pessoas para auxiliar os
funcionários da unidade de saúde no atendimento, disse que um novo
evento será realizado em homenagem às mulheres; finalizou dizendo ao
Prefeito Audifax Barcelos que ainda há tempo para iniciar uma nova
unidade

de

saúde

em

Nova

Almeida.

NO

QUINTO

PRONUNCIAMENTO, o Vereador Pastor Ailton saudou o Presidente
Interino Aécio Leite, a Mesa Diretora, o público presente, o Edis e os
internautas. Saudou a servidora Elaine, taquigrafa, em nome de todas
mulheres servidoras da Casa, disse que o mundo para no dia oito de março
para homenagear as mulheres, convidou todos para sessão solene em
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homenagem ao dia internacional da mulher. Em seguida, agradeceu aos
vereadores que estiveram presentes na última quarta-feira, os quais
estiveram presentes no evento do partido PSC, que recebeu a Delegada
Gracimeri como pré-candidata à prefeita do Município da Serra. Afirmou
que é possível que a delegada Gracimeri se torne a primeira prefeita mulher
do município, pois a cidade precisa de menos concreto e mais afeto, basta
olhar para os atendimentos básicos que demoram em média seis meses para
que haja uma consulta; afirmou que isso é falta de gestão e por isso que as
Upas estão lotadas; disse que as grandes obras são importantes pois deixam
a marca do gestor, mas o carinho e afeto são essenciais; disse que o
Município da Serra está abandonado e está difícil manter o serviço básico;
elogiou a atitude do Vereador Guto Lorenzoni em homenagear os guardas
municipais que, segundo ele, são guerreiros que ganham o pior salario da
região e colocam sua vida em risco para defender a população; disse que o
município deveria ter no mínimo trezentos guardas na rua para combater a
criminalidade; em seguida, disse que não adianta espalhar boatos de que o
PSC está disputando eleição pra ser vice, declarou que a pré-candidata
Delegada Gracimere tem competência para ser prefeita do município. EM
FALA PELA ORDEM, o Vereador Fabão da Habitação disse que a
limpeza pública do município tem deixado a desejar e quem mais sofre é a
população, com a doenças atraídas pelo lixo, como por exemplo a dengue;
falou que a região de Serra Dourada está abandonada. EM FALA PELA
ORDEM, o Vereador Roberto Catirica, falou que a limpeza pública tem
seus defeitos, e, da mesma forma que se escolhe atender alguns vereadores
e lideranças comunitárias, há essa pratica em relação aos bairros escolhidos
para limpeza; disse que entende as dificuldades do secretário Igor, que se
esforça para dar resultados, mas ainda há entendimento que devem ser
atendidos uns, e outros não. EM FALA PELA ORDEM, o Vereador Fabão
da Habitação disse que o secretário Igor atende todos com muito respeito,
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mas

essa prática causa sofrimento na população. 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 ESPECIAL AO
PROJETO DE LEI N.º 16/2020: dispõe sobre a alteração do §3º do Artigo 1º,
§2º do Artigo 3º e caput do Artigo 4º, todos da Lei nº 1900, de 03 de julho
de 1996. Autoria do Vereador Rodrigo Caldeira. Não houve discussão, foi à
votação. Regime aprovado por vinte e um voto favoráveis. REGIME DE
URGÊNCIA ESPECIA AO PROJETO DE LEI N.º 260/2020: anexo à Mensagem
nº 155/2019 - 'altera a Lei Municipal nº 3.820/2012 - Plano Diretor
Municipal da Serra. Autoria do Executivo Municipal. Não houve discussão,
foi à votação. Regime especial rejeitado por dez votos desfavoráveis, a
despeito de doze votos favoráveis. Em seguida, suspendeu-se a sessão por
até cinco minutos, a fim de acolher os pareceres das devidas comissões.
Ao retornarem os trabalhos, deu-se sequência à Ordem do Dia. PROJETO
DE LEI N.º 16/2020: vide ementa anterior. Não houve discussão, foi à
votação com parecer favorável da Comissão de Justiça. Projeto aprovado
por dezoito votos favoráveis. PROJETO INDICATIVO N° 125/2019: dispõe
sobre alteração do Artigo 291 da Lei nº 4957/2018 que altera o dispositivo
da Lei Municipal nº 1522/1991 do Município da Serra. Autoria do
Vereador Stéfano de Andrade. Não houve discussão, foi à votação. Projeto
aprovado por quinze votos favoráveis. PROJETO INDICATIVO N° 131/2019:
dispõe sobre parâmetros de atuação preventiva no combate aos
entorpecentes no ambiente escolar no município de Serra, e dá outras
providências. Autoria da Vereadora Cleusa Paixão. Não houve discussão,
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foi à votação. Projeto aprovado por dezesseis votos favoráveis. PROJETO
INDICATIVO N° 2/2020: Dispõe sobre obrigatoriedade da construção de
uma Capela Mortuária Regional no bairro Eldorado. Autoria do Vereador
Adilson de Novo Porto Canoa. Não houve discussão, foi à votação. Projeto
aprovado por dezoito votos favoráveis. Não havendo nada mais a tratar,
encerrou-se esta Sessão, a próxima Solene, Dia Internacional da Mulher,
dia dez de março, 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, inserese 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 nove, mês de março,
ano dois mil e vinte.

RODRIGO MÁRCIO CALDEIRA
Presidente

ROBERTO FERREIRA DA SILVA
Primeiro-Secretário

HÉLVIO PIRES TOLENTINO
Taquígrafo Parlamentar

