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ATA DA VIGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA, SEGUNDO 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 AGOSTO, ANO DOIS MIL E VINTE, ÀS DEZESSEIS
HORAS (12/08/2020, 16H00MIN).
MESA DIRETORA/VEREADORES:
Presidente: Rodrigo Márcio Caldeira – PRTB;
1º Vice-Presidente: Aécio Darli de Jesus Leite – PT;
2ª Vice-Presidente: Cleusa Paixão da Silva – PMN;
1º Secretário: Roberto Ferreira da Silva – PROS;
2º Secretário: Adriano Vasconcelos Rego – PSB.
Aos doze dias, do mês de agosto, 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
Segundo 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, PMB; Adriano Vasconcelos Rego, PSB; Aécio Darli
de Jesus Leite, PT; Ailton Rodrigues de Siqueira, PSC; Basílio Antônio Neves
Santos, PSC; Carlos Augusto Lorenzoni, REDE; Cleusa Paixão da Silva, PMN;
Fábio Duarte de Almeida, REDE; Fábio de Souza Rosa, PSB; Gilmar Dadalto,
PSDB; José Fábio Araújo dos Santos, PSB; José Geraldo Carreiro, PMB; José
Geraldo da Vitória, PDT; Miguel Mates Santos, PATRIOTA; Quélcia Mara
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Fraga Gonçalves, PRB ; Robson Miranda, PODEMOS; Roberto Ferreira da
Silva, PROS; Rodrigo Márcio Caldeira, REDE; Stéfano Sbardelotti de
Andrade, PSD; Wanildo Pascoal Sarnaglia, PSD e Wellington Batista
Guizolfe, DEM. Com as ausências registradas dos Vereadores Ericson
Teixeira Duarte, REDE e Luiz Carlos Moreira, MDB. 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 Nacional. Logo após, o Primeiro-Secretário procedeu
à leitura bíblica em Segundo Tessalonicenses, Capítulo dois, Versículos
dezesseis e dezessete. Não houve Ata a ser deliberada. 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. PROJETO DE LEI Nº 73/2020: Fica instituído o dia
para a conscientização sobre o parto prematuro neste município e dá
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outras providências. Autoria do Vereador Fabão da Habitação. PROJETO
INDICATIVO Nº 45/2020: Dispõe sobre a substituição das lâmpadas das
ruas do Bairro Residencial Vista do Mestre por lâmpadas de LED. Autoria
do Vereador Aécio Leite. PROJETO INDICATIVO Nº 48/2020: Dispõe sobre
a substituição das lâmpadas das ruas do bairro Laranjeiras Velha por
lâmpadas de LED. Autoria do Vereador Aécio Leite. PROJETO INDICATIVO
Nº 49/2020: Dispõe sobre a obrigatoriedade da Construção do Campo
Society no Bairro Cidade Continental, Setor Europa e dá outras
providências.

Autoria

do

Vereador

Gilmar

Raposão.

GRANDE

EXPEDIENTE/ORADORES INSCRITOS. Consoante o Artigo Nº 151, do 3º
Parágrafo do RI. Inscreveram-se para o pronunciamento os seguintes
vereadores: Aécio Leite, Fabão da Habitação e Ailton Rodrigues. NO
PRIMEIRO PRONUNCIAMENTO, o Vereador Aécio Leite cumprimentou os
pares e os espectadores. Disse, em seguida, que esteve no Sine por conta
da cobrança de contratação de mão de obra local. A instituição disse que
está faltando profissional pedreiro refratário no ES. Juntamente com o
Sine, em parceria para treinar os trabalhadores, convidou os vereadores
para acompanhar tal formação para aproveitamento no alto-forno da
empresa Arcelor. Nesse sentido, agradeceu à empresa. Em Aparte, o
Vereador Wellington Alemão disse que há mecânicos vindos de outras
regiões como Volta Redonda e MG. O pronunciante disse que essa é uma
briga de todos os 23 vereadores e também chama a esse desafio a PMS.
Disse, em seguida, que a Prefeitura não faz a opção pelo pobre, senão
estaria fazendo a opção pelos R$ 500,00 em auxílio à população. Disse que
a Prefeitura está gastando no horário nobre da televisão R$
14.644.000,00, em contrato com a empresa Artcom. No entanto, a
Prefeitura disse que não tem dinheiro para o auxílio emergencial à
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população pobre, como os de Central Carapina, Vila Nova de Colares e Feu
Rosa. Disse ser R$ 100,00 uma miséria. Frisou que a prefeitura não pode
contratar diretamente uma televisão, mas o faz por meio de agências. Em
seguida, disse que conduziu à prefeitura um empresário, a fim de mostrar
o que ele podia fazer pela cidade. No entanto, a Secretária Áurea deu
parecer contrário em face da empresa, sem consulta ao Iema e ao PDM,
sendo que no local pretendido já há outras empresas do mesmo setor
instaladas. Ficaram três anos fazendo a análise, e a prefeitura disse que
não pode haver aterro sanitário naquela área, sendo que aos pés do
Mestre Álvaro e em Nova Carapina pode. Após decisão favorável no
Comcidades, por quinze votos a zero, a secretária mandou documento à
Procuradoria dizendo que havia divergências com o Conselho. Mesmo
após

parecer

favorável

dos

procuradores,

a

secretária

enviou

correspondência ao empresário negando tal instalação. NO SEGUNDO
PRONUNCIAMENTO, o vereador Fabão da Habitação saudou a todos da
Mesa Diretora, aos Edis presentes e a toda a população que está pelo
canal do Youtube assistindo. Iniciou o pronunciamento expondo sobre
uma obra que está sendo realizada no Bairro Maringá, no município da
Serra. O Vereador pronunciante disse que estão realizando um labirinto
neste local. Questionou a dificuldade dos motoristas que estão
encontrando dificuldades de trafegar no local e enfrentando riscos de
acidentes tanto para os condutores como para os pedestres que ali
transitam. Falou que vários bairros têm acesso a este local. O vereador
Fabão da Habitação disse que está procurando o engenheiro que projetou
a obra do labirinto de Maringá para que ele possa explicar como está o
andamento da obra e ponderou dizendo que é esperado que, na
inauguração, os responsáveis possam tirar o medo da população que
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passa neste local. Afirmou que é de extrema importância para o município
da Serra esta obra. Questionou por que é demorado tanto tempo para
realizarem as obras no município da Serra e no ano eleitoral as obras
estão acontecendo de forma célere, o que não ocorreu em anos
anteriores. Ressaltou que a população serrana está de olho nessas praticas
desses políticos. Em aparte, o vereador Aécio leite disse que foi o primeiro
a apontar e denunciar a obra do labirinto, apontou que foram gastos mais
de dez milhões de reais de verbas públicas e está sendo a população dos
bairros circunvizinhos que está sendo prejudicada. De acordo com o
vereador Aécio leite, esta obra só foi para beneficiar as empresas que
ficam em torno deste local. Em fala pela ordem, o vereador Fábio Duarte
expôs que o responsável pela obra não deve conhecer o local onde está
sendo realizada a obra. Disse que tem sofrido por conta de ser morador da
região de Maringá, e espera que no final do projeto a rotatória será útil
para todos, porém necessita-se de alguns ajustes, inclusive na iluminação
do local. Em fala Pela Ordem, o vereador Roberto Catirica sugeriu para
que fossem criado uma comissão revisora dos projetos da cidade da Serra.
Falou que a Serra tem muitos projetos mal elaborados e licitações
realizadas de qualquer jeito. Falou que, com essa comissão revisora de
projetos, o município da Serra será contemplado com um padrão
especifico de projetos de engenharia que será realizado no município.
Com isso, toda a população sairá beneficiada. O Vereador Pasto Ailton
declinou de sua fala. 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. No entanto, não
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houve matérias a serem votadas, haja vista pedido de vistas das
Comissões ao Projeto da LDO. Não havendo nada mais a tratar, encerrouse esta Sessão, a próxima será regimental. Acordada a fidelidade desta
lavratura, procedida pelo Núcleo de Taquigrafia, encaminhe-se à
deliberação Plenária em Sessão Ordinária. Aprovada, após citada
deliberação, inserir-se-á 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 quarta-feira, dia doze,
mês de agosto, ano dois mil e vinte.
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Presidente
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Primeiro-Secretário
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Taquígrafo Parlamentar

