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ATA DA TRIGÉSIMA 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 SEGUNDA-FEIRA,
DIA DEZESSETE, MÊS DE AGOSTO, ANO DOIS MIL E VINTE, ÀS DEZESSEIS
HORAS (17/08/2020, 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 dezessete 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;
Ericson Teixeira Duarte, REDE; 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
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Santos, PATRIOTA; Quélcia Mara Fraga Gonçalves, PRB ; Robson Miranda,
PODEMOS; Rodrigo Márcio Caldeira, REDE; Stéfano Sbardelotti de
Andrade, PSD; Wanildo Pascoal Sarnaglia, PSD e Wellington Batista
Guizolfe, DEM. Com as ausências registradas dos Vereadores e Luiz Carlos
Moreira, MDB e Roberto Ferreira da Silva, PROS. 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 Jó, Capítulo oito, Versículos vinte e um. Em Fala Pela
Ordem, o Vereador Fabão da Habitação solicitou um minuto de silêncio
pelo falecimento do Senhor Fernando, de Serra Dourada III. Logo após,
deliberaram-se as atas das Sessões Ordinária e Extraordinária, do dia cinco
de agosto de dois mil e vinte. Atas aprovadas por dezoito 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
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que, durante o prazo Regimental, as apreciam, emitem seus Pareceres, a
fim de deliberá-las ao Plenário. Em Fala Pela Ordem, o Vereador Stéfano
Andrade informou que como Presidente da comissão de Justiça, solicitou
vista da LDO que consta em pauta, porém a reunião com os membros
ocorrerá nesta semana, de forma presencial ou por videoconferência.
Também em Fala pela ORDEM, o Segundo-Secretário, Vereador Adriano
Galinhão solicitou a inclusão do Requerimento de Voto de Pesar 18/2020
e do Projeto de Lei Nº 96/2020. Requerimento de Voto de Pesar 18/2020:
Requer Voto de Pesar pelo falecimento do Senhor Juarez Gregório dos
Reis. Autoria do Vereador Wanildo Sarnaglia. PROJETO DE LEI Nº 96/2020:
Dispõe sobre a Criação e Gestão de uma Unidade de Conservação e
Proteção Ambiental da Cadeia de Montanhas Mestre Álvaro, como
patrimônio turístico e natural do Município da Serra. Autoria dos
Vereadores Pastor Ailton, Aécio Leite e Fabão da Habitação. PROJETO DE
LEI Nº 72/2020: Dispõe sobre anistia das multas aplicadas a todos
estabelecimentos comerciais e Templos Religiosos localizados no
Município da Serra, cujas atividades foram classificadas como essenciais e
não essenciais durante o período de combate ao COVID-19. Autoria do
Vereador Basílio da Saúde. PROJETO INDICATIVO Nº 46/2020: Dispõe
sobre a substituição das lâmpadas das ruas do Bairro Taquara I, por
lâmpadas de LED. Autoria do Vereador Aécio Leite. PROJETO INDICATIVO
Nº 47/2020: Dispõe sobre a substituição das lâmpadas das ruas do bairro
Taquara II, por lâmpadas de LED. Autoria do Vereador Aécio Leite.
GRANDE EXPEDIENTE/ORADORES INSCRITOS. Consoante o Artigo Nº 151,
do 3º Parágrafo do RI. Inscreveu-se para o pronunciamento o Vereador
Aécio Leite. Em seu PRONUNCIAMENTO, o vereador Aécio Leite saudou a
todos da Mesa Diretora aos Edis presentes e ao público espectador.
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Iniciou o pronunciamento expondo um vídeo em que o vereador Fábio
Latino foi homenageado no bairro Taquara, em assinatura de ordem de
serviço; expôs que o prefeito Audifax Barcelos afirmou para a população
que os vereadores da Câmara Municipal da Serra são corruptos e
compõem uma organização criminosa, excluindo apenas o vereador Fábio
Latino. O Vereador Aécio leite questionou a fala do prefeito Audifax
Barcelos. Disse que o Prefeito da Serra não tem o devido respeito com os
representantes das comunidades. Explicou que em Taquara não respeitou
o líder comunitário. Discorreu sobre a volta às aulas das crianças. O
vereador pronunciante fez uma enquete com a população e a grande
parte acredita que não deveriam voltar as aulas conforme o cronograma,
mas quando surgir a vacina para combater o Covid-19. Sugeriu para que o
prefeito Audifax Barcelos dialogue com os pais dos alunos, referente ao
tema, e não apenas imponha as regras. Falou sobre o auxílio merenda que
o Poder Executivo do Município da Serra disponibilizou para os alunos.
Apontou a cidade da Serra como a cidade mais rica do Estado do Espirito
Santo, porém a cesta básica fornecida para os alunos, de acordo com o
Vereador Aécio leite, foi uma vergonha. Disse que é uma falta de respeito
e uma humilhação com a população de baixa renda do Município da Serra,
que tanto necessita do suporte da administração pública. Discorreu sobre
os guardas municipais da Serra, ressaltou que a Guarda Municipal da Serra
é a mais organizada de todo o Espirito Santo, todavia é a que tem o menor
salário. Questionou o projeto que iria ser apresentado para os Edis desta
Casa, advindo da Prefeitura, que falava sobre os guardas civis, e até hoje
nunca foi apresentado. Apontou que a Guarda municipal da Serra foi a
que teve o melhor êxito de todo o estado nos casos de recuperação de
carros e motos roubadas, falou que é uma guarda comprometida com a
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população, mesmo ganhando baixos salários. Questionou o Prefeito
Audifax Barcelos se esse não gosta de servidores públicos efetivos. Falou
que os guardas da Cidade da Serra estão sendo perseguidos pelo Chefe do
Poder Executivo. Em aparte, o vereador Fabão da Habitação disse que o
Prefeito Audifax se arrependeu pela fala referente aos Vereadores do
Município da Serra. Demonstrou preocupação com os gastos públicos da
Serra. O vereador pronunciante expôs que a empresa que está realizando
a obra do labirinto, trevo de Maringá, não tem competência e
conhecimento técnico para realiza-la. Responsabilizou também os
técnicos da prefeitura. Sugeriu para que o Ministério Público faça uma
fiscalização na obra. Em aparte, o vereador Guto Lorenzoni ressaltou a
importância da Guarda Civil do Município da Serra e que essa deve ser
valorizada. Questionou o vereador Aécio Leite, que está defendendo essa
classe, mas no ano de 2019 foi o autor da derrubada do projeto no qual os
guardas civis da Serra iriam ter escala especial, em que os Guardas Civis da
Serra poderiam receber mais de um mil reais por mês, além do salário.
Falou que a Guarda foi prejudicada e que é necessário realizar uma
correção. O Vereador Aécio Leite explicou que no ano de 2019 foi
realizada a votação de acordo com o que a comissão dos guardas civis da
Serra sugeriu. Questionou o vereador Guto Lorenzoni, que prometeu para
os guardas civis que iriam trazer uma proposta do Chefe do Executivo
Municipal. Porém, não foi feito até os dias atuais. Em fala Pela Ordem, o
Vereador Stefano Andrade falou que os alunos que estão no curso de
formação da Guarda Civil do Município da Serra não recebem há dois
meses o auxílio de 600 reais e nem o auxílio fardamento. Disse que o
prefeito Audifax Barcelos perdeu o prazo de nomear a terceira turma dos
guardas civis. Explicou que a terceira turma só poderá ser nomeada no
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ano de 2021. Em fala Pela Ordem, o vereador Adilson de Porto Canoa
expôs que tem recebido muitas ligações referentes ao labirinto que estão
construindo no município da Serra, expôs preocupação por conta do risco
de acidente naquele trecho. Disse também referente à Praia de Bicanga,
situada no município da Serra; explicou que muitos banhistas estão
correndo risco de vida por não haver salva-vidas no local. Sugeriu para que
a prefeitura intervenha e possa dar mais segurança para os banhistas no
município da Serra. 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
houve matérias a serem votadas e apreciadas, visto que as comissões
solicitaram vista ao PROJETO DE LEI N.º 32/2020, que dispõe sobre as
diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária para o exercício financeiro
do ano de 2021, o que é previsto no Regimento desta Casa de Leis. Logo, a
pauta depende de tal deliberação para seu prosseguimento. haja vista
pedido de vistas das. Não havendo nada mais a tratar, encerrou-se 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, inserirse-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”.
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Em segunda-feira, dia dezessete, mês de agosto, ano dois mil e vinte.

RODRIGO MÁRCIO CALDEIRA
Presidente

ROBERTO FERREIRA DA SILVA
Primeiro-Secretário

HÉLVIO PIRES TOLENTINO
Taquígrafo Parlamentar

