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ATA

DA

TRIGÉSIMA

PRIMEIRA

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 DEZENOVE, MÊS DE AGOSTO, ANO DOIS MIL E
VINTE, ÀS DEZESSEIS HORAS (19/08/2020, 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 dezenove 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 Serra. Logo após, o Primeiro-Secretário procedeu à
leitura bíblica em Romanos, Capítulo doze, Versículos dois. 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 Ordinárias dos dias dez e doze de
agosto de dois mil e vinte. Atas aprovadas por doze 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.

VETO Nº 12/2020: Mensagem Nº

26/2020. Comunica sobre o Veto Total ao Autógrafo de Lei nº 5.174,
Projeto de Lei Nº 38/2020, de autoria de diversos vereadores. Autoria do
Executivo Municipal. VETO Nº 13/2020: Mensagem nº 27/2020. Comunica
sobre o Veto Total ao Autógrafo de Lei Nº 5.171, Projeto de Lei Nº
33/2020 do Vereador Basílio Antônio Neves Santos. Autoria do Executivo
Municipal. VETO Nº 14/2020: Mensagem Nº 30/2020 do Executivo
Municipal. Comunica sobre o Veto Total ao Autógrafo de Lei Nº 5.176,
Projeto de Lei Nº 43/2020, do Vereador José Geraldo Carreiro. Autoria do
Executivo Municipal. PROJETO DE LEI Nº 95/2020: Dispõe sobre a
construção de restaurantes populares no Município da Serra. Autoria do
Vereador Geraldinho de Feu Rosa. PROJETO DE LEI Nº 97/2020: Institui o
Dia 13 de Julho, como o Dia Municipal das Artes Marciais e Incentivo a
Prática de Esportes. Autoria do Vereador Geraldinho de Feu Rosa.
REQUERIMENTO DE VOTO DE CONGRATULAÇÃO Nº 29/2020: Requer Voto
de Congratulação à Diretoria do Time RED BULL, de Jacaraípe, por ser
Bicampeão da Copa Serra 2020. Autoria da Vereadora Cleusa Paixão.
GRANDE EXPEDIENTE/ORADORES INSCRITOS. Consoante o Artigo Nº 151,
do 3º Parágrafo do RI. Inscreveram-se para o pronunciamento os
seguintes vereadores: Cleusa Paixão, Aécio Leite Roberto Catirica e Fabão
da Habitação. NO PRIMEIRO PRONUNCIAMENTO, a Vereadora Cleusa
Paixão expressou sua gratidão pela acolhida que recebeu ao se mudar de
Minas Gerais para a Serra, para que sua filha recebesse um tratamento
médico, declarou-se grata ao político João Batista Mota, por todo o apoio
prestado. Ademais, declarou sua gratidão ao Deputado Federal Sérgio
Vidigal, que sempre apoiou a sua comunidade, bem como a sua família e o
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considerou como seu irmão mais velho. A parlamentar afirmou que a sua
região não recebeu o atendimento necessário da gestão atual. A
vereadora falou sobre a insatisfação quanto ao local destinado para
despejo de lixo em sua comunidade. Ainda, discorreu sobre a
terraplanagem feita no terreno onde a Escola Virgínio Pereira será
construída, com um valão ao lado, e lamentou o assoriamento do Rio Reis
Magos. A parlamentar ressaltou que obras importantes ocorreram
durante a Gestão de Sérgio Vidigal como Prefeito e com o Movimento
Popular a cidade cresceu; ela acrescentou que os líderes comunitários
puderam escolher as obras mais relevantes. Ainda, A oradora relatou que
nada foi comunicado sobre as emendas do ano de dois mil e dezenove. Em
Aparte, o Vereador Wanildo Sarnaglia relembrou que conhece Cleusa
Paixão desde o período de dois mil e dois para dois mil e três, e concordou
que a gratidão é expressada muito dificilmente, e transmitiu o citado
sentimento à vereadora. Também em Aparte, o Vereador Roberto Catirica
explicou que a melhor estratégia é olhar para cima, porque o socorro vem
do alto, esclareceu que a vereadora Cleusa Paixão prestou o seu serviço ao
Município, e pediu cabeça erguida para a colega de plenário. Ao retomar a
fala, a parlamentar lamentou não participar do mesmo partido que o
Vereador Roberto Catirica, para unirem forças, e explicou que de vinte e
nove pré-candidatos, apenas quinze permaneceram em seu partido, mas,
não

considerou

justo

trocar

de

partido.

NO

SEGUNDO

PRONUNCIAMENTO, o vereador Aécio Leite saudou todos da Mesa
Diretora, os Edis presentes e o público que está pelo canal do Youtube
assistindo à sessão. Iniciou o pronunciamento falando sobre a greve dos
funcionários dos correios. Deu total apoio à causa desta classe, que está
defendendo o povo brasileiro, a empresa cem por cento brasileira. Expôs
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que a classe dos correios não está ganhando reajuste nos salários e
tampouco no auxilio alimentação. Disse que muitos estão sendo
contaminados pelo Covid e nada é feito a respeito, um total desrespeito
com a saúde desses funcionários. Sugeriu para que o governo federal olhe
para essa classe com mais carinho, pois são heróis que defendem a
empresa brasileira. Falou que teve uma reunião com uma comissão de
trabalhadores da ArcelorMittal, referente aos trabalhadores que estão
vindo de outros estados. Explicou que o tratado com a ArcelorMittal é
para que contratem em torno de 70% da mão de obra local. Questionou
este número com o Sine, pois a maioria destes trabalhadores moram em
alojamento e não nas próprias residências. Pediu uma comprovação para
que as empresas possam confirmar que esses trabalhadores de fato
residem no Estado do Espirito Santo. Sugeriu que a Secretária do Trabalho
fiscalize tal questão. Em Aparte, o vereador Welington Alemão sugeriu
para que todos os municípios cobrem e deem preferência para os
trabalhadores locais. Em Aparte, a vereador Quélcia concordou com a fala
do pronunciante referente aos trabalhadores locais, porém questionou o
projeto do vereador Alemão referente a estabelecer um quantitativo para
que as empresas privadas contratem somente trabalhadores do
município. Disse que poderia ser inconstitucional tal medida. O vereador
Aécio Leite explicou que já são exigidos 70% da mão de obra local, e não é
inconstitucional a proposta. Em seguida, falou que a guarda municipal
mostrou que as câmeras de vigilância da Prefeitura da Serra, as quais
demandaram grande investimento, uma grande parcela do orçamento
público para serem instaladas, não possuem operadores. Ato sontínuo,
Afirmou que o Prefeito Audifax Barcelos não tem comprometimento com
a população menos favorecida da Serra. Questionou sobre quem é o
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responsável pela operação das câmeras. Afirmou que a segurança pública
é uma prioridade. Falou também das emendas impositivas da Câmara
Municipal da Serra. Afirmou que esta Casa não é respeitada pelo Poder
Executivo Municipal. Indicou que propôs em torno de 16 emendas e
nenhuma foi realizada. O vereador pronunciante disse que, caso não
sejam realizadas estas emendas, irá entrar com uma medida jurídica
referente a essas. Disse que o Prefeito Audifax Barcelos tem que respeitar
os Edis desta Casa e realizar as emendas de acordo com o que foi
acordado entre os Vereadores. Em fala pela ordem, o vereador Wellington
Alemão explicou que a Lei N.º 4669 refere-se às empresas a contratarem
70% da mão de obra local; afirmou que a matéria não é inconstitucional e
que em outros municípios já é feito da mesma forma. A exceção é para
mão de obra especializada. Ressaltou que a ArcelorMittal já tem um
acordo com o Estado para contratarem mão de obra local em torno de
70% do quadro dos funcionários. NO TERCEIRO PRONUNCIAMENTO, o
Vereador Roberto Catirica cumprimentou todos os pares e os
espectadores da sessão. Manifestou agradecimento ao Ex-Secretário de
Educação Gelson Junquilho, que muito colaborou com a educação da
cidade, a despeito da divergência de ideias. Disse que os motivos de seu
afastamento não foram expostos pelos jornais locais, mas acredita que a
volta às aulas não deva ocorrer no momento, para não expor professores,
alunos, secretárias, merendeiras etc. É uma dinâmica para a qual não há
equação, por isso não se justifica colocar isso em prática, como se pôde
perceber em outros países que o fizeram e enfrentaram aumento no
número de casos (Covid). Por isso, aglomerações não são ideais, o que
coloca em risco a comunidade da educação. Por isso, o edil é contra o
retorno das aulas. Em Aparte, o Vereador Fábio Duarte cumprimentou o
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pronunciante por trazer esse tema, disse que o Secretário Gelson
Junquilho fez um excelente trabalho e a educação sentirá muita falta.
Disse que infelizmente há falácias sobre a saída do Professor Gelson, mas
a pandemia tem trazido diversos problemas de saúde às pessoas que
estão no grupo de risco, exigindo que fiquem em isolamento, o que gera
casos de depressão, a qual acometeu o Prof. Gelson. Ao retomar sua fala,
o Vereador Roberto Catirica disse que tem visto discussão a respeito das
obras estruturantes, ou não, da Serra. A Secretaria de Obras, muito
importante, tem sido tratada no campo profissional, por isso não dá pra
suportar nesta grande cidade a falta de planejamento nesse campo. É
importante, por isso, haver uma comissão que promova revisões nas
obras desta cidade, principalmente no tocante ao tão falado trevo de
Maringá. Não adianta só criticar a execução, mas fazer uma reflexão, por
isso proporá à Comissão de Infraestrutura desta Casa proposta de matéria,
como um Projeto Indicativo, para revisão dos projetos. Além do trevo de
Maringá, há também as pavimentações de Nova Almeida (16 km.), onde
há dificuldade de escoamento das águas, demandando instalação de outra
caixa, outra grelha, o que gera mais gastos para o município. Em seguida,
dividiu alegria com a Vereadora Cleusa Paixão, uma luta da comunidade
de Serramar e Praiamar, pois na última terça-feira soube que serão
aplicados na região R$ 10.923.000,00 na pavimentação das comunidades.
O processo licitatório está em andamento, o que foi possível a partir da
autorização dos empréstimos. Já há 16km. de pavimentação feitos neste
mandato. Disse que vai continuar nessa luta. Em seguida, citou as ruas a
serem contempladas: Caratinga, Conselheiro Pena, São Domingos,
Usiminas, Coronel Fabriciano, João Monlevade, Ipatinga, Uberaba, Nova
Era, Aimorés e Rio Piracicaba. Frisou que esse é o trabalho de várias mãos,
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dos vereadores e do Executivo. Em fala Pela Ordem, o Vereador Fabão da
Habitação ratificou a fala do Vereador Roberto Catirica, sendo necessário
planejamento no chamado labirinto do Civit. Não viu nenhuma boca de
lobo no local e teme, por isso, a chegada das fortes chuvas. Disse que
algumas pessoas disseram ter passado pela Câmara o referido projeto,
porém apenas o projeto do empréstimo foi apreciado na Casa. Em fala
Pela Ordem, o Vereador Aécio Leite surpreendeu-se, pois a Emenda do
Vereador Fábio Duarte (N.º 37) no valor de 24 mil reais, destinada ao
Cemei Vovô Reilly Duarte. Disse que todas as emendas impositivas devem
ser respeitadas, não apenas de um vereador, pois Fábio Duarte não é
melhor do que os outros, logo vai enviar para a procuradoria, pois o
prefeito deve respeitar os edis. Em seguida, em fala pela ordem, o
Vereador Adilson de Novo Porto Canoa disse que os moradores do Bairro
Residencial Tubarão sofrem com a falta de pavimentação. Por isso, pediu
ao Líder do Governo, Fábio Duarte, sua intervenção e informação sobre
data da Ordem de Serviço, pois já foi licitada. Além disso, pediu
informação sobre as escrituras do Bairro Novo Porto Canoa, já que o
prefeito reuniu mais de 1300 pessoas no galpão do Projeto João de Barro
e prometeu a liberação dos documentos. O morador está na espera há
sete anos. Em fala Pela Ordem, o Vereador Stéfano de Andrade disse que
os vereadores entenderam a importância da educação, pois todas as
emendas foram destinadas à área. Também solicitou o pagamento de
todas as emendas destinadas. Crê em sua celeridade. Em fala Pela Ordem,
a Vereadora Quélcia Gonçalves disse não ser contra lei que destina 70%
das

vagas

para

mão

de

obra

local,

mas

leu

parecer

de

inconstitucionalidade proferido pelo Tribuna de Justiça. Em fala Pela
Ordem, o Vereador Miguel da Policlínica disse que na próxima semana a
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Prefeitura dará Ordem de serviço para a pavimentação de ruas do
Residencial Tubarão, respondendo ao Vereador Adilson de Novo Porto
Canoa. 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 APRECIADAS, diante do travamento da pauta, já que a
Comissão de Justiça solicitou vistas ao Projeto de Lei da LDO, o que é
regimental. 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, inserir-se-á nos
Anais 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 dezenove, mês de agosto, ano dois mil e
vinte.

RODRIGO MÁRCIO CALDEIRA
Presidente

ROBERTO FERREIRA DA SILVA
Primeiro-Secretário

HÉLVIO PIRES TOLENTINO
Taquígrafo Parlamentar

