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ATA

DA

TRIGÉSIMA

SEGUNDA

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 VINTE E QUATRO, MÊS DE AGOSTO, ANO DOIS
MIL E VINTE, ÀS DEZESSEIS HORAS (24/08/2020, 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 vinte e quatro 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 ; Roberto Ferreira
da Silva, PROS; Robson Miranda, PODEMOS; Rodrigo Márcio Caldeira,
REDE; Stéfano Sbardelotti de Andrade, PSD; Wanildo Pascoal Sarnaglia,
PSD e Wellington Batista Guizolfe, DEM. Com a ausência registrada do
Vereador 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 Amós,
Capítulo cinco, Versículo quatro. Logo após, deliberou-se a Ata da Sessão
Ordinária, do dia dezessete de agosto de dois mil e vinte. Ata aprovada
por quatorze votos favoráveis. Em Fala Pela Ordem, o Vereador Wanildo
Sarnaglia, solicitou um minuto de silêncio em respeito ao falecimento do
Senhor Albertino Ferreira da silva e da Senhora Maria de Lourdes Ferreira
da Silva, vítimas do acidente ocorrido no fim de semana. Também, em Fala
Pela Ordem, o Vereador Pastor Ailton solicitou a referida homenagem
póstuma ao Senhor Gessy, que não resistiu a um enfarto. Da mesma
forma, o Vereador Basílio da Saúde solicitou a homenagem pelo
falecimento causado pelo COVID-19, da Senhora Bernadete, da equipe de
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enfermagem, servia na Unidade Básica de Saúde de José de Anchieta e no
Hospital Jaime Santos Neves, falecida aos quarenta e dois anos e deixou
quatro filhos. Do mesmo modo, o Vereador Fábio Duarte solicitou um
voto de Pesar, pelo falecimento do Pastor Aroldo Sampaio, também vítima
do COVID-19. Igualmente, a Vereadora Cleusa Paixão solicitou as mesmas
homenagens pelo Senhor Laurecir Correa de Souza, de Costa Bela.
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.

VETO Nº 15/2020: Mensagem Nº

38/2020. Comunica sobre o Veto Total ao Autógrafo de Lei nº 5.188,
Projeto de Lei Nº 05/2020 do Vereador Roberto Ferreira da Silva. Autoria
do Executivo Municipal. PROJETO DE LEI Nº 78/2020: Institui a Semana
Municipal de Prevenção e Diagnóstico do Câncer Infantil, a ser realizada
entre os dias 23 e 29 de novembro. Autoria do Vereador Basílio da Saúde.
PROJETO DE LEI Nº 80/2020: Institui o Diário Oficial Eletrônico do Poder
Legislativo Municipal da Serra, Estado do Espírito Santo, e-DOLM e dá
outras providências. Autoria do Vereador Rodrigo Caldeira. PROJETO
INDICATIVO Nº 52/2020: Estabelece fixação de cartazes informativos em
unidades de saúde, para usuários serem encaminhados para consultas de
especialidades, neste Município e dá outras providências. Autoria do
Vereador Fabão da Habitação. PROJETO INDICATIVO Nº 53/2020: Dispõe
sobre a concessão de auxílio emergencial aos prestadores de serviço de
transporte escolar, condutor e acompanhante público e privado, em
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virtude dos impactos sociais e econômicos da Pandemia do COVID-19.
Autoria do Vereador Basílio da Saúde. REQUERIMENTO DE VOTO DE
PESAR Nº 19/2020: Requer voto de pesar pelo falecimento da Senhora
Bernadete Cristina Marques. Autoria do Vereador Basílio da Saúde.
REQUERIMENTO DE VOTO DE PESAR Nº 2020/2020: Requer voto de pesar
pelo falecimento do Senhor Albertino Ferreira da Silva. Autoria do
Vereador Wanildo Pascoal Sarnaglia. REQUERIMENTO DE VOTO DE PESAR
Nº 21/2020: Requer voto de pesar pelo falecimento da Sra. Maria Lurdes
Ferreira da Silva. Autoria do Vereador Wanildo Pascoal Sarnaglia. GRANDE
EXPEDIENTE/ORADORES INSCRITOS. Consoante o Artigo Nº 151, do 3º
Parágrafo do RI. Inscreveram-se para o pronunciamento os seguintes
vereadores: Vereador Pastor Ailton, Basílio da Saúde e Roberto Catirica.
NO PRIMEIRO PRONUNCIAMENTO, o Vereador Pastor Aílton, que iniciou
cumprimentando os Edis presentes, saudou também os servidores da
casa, além dos internautas. Em seguida, falou sobre os Conselhos
Tutelares da cidade. Disse que no dia 30 de julho houve uma reunião com
a assessoria técnica das SEMAS (Secretarias Municipais de Assistência
Social), Carla Mendes Loureiro, e com alguns coordenadores dos
conselhos tutelares. O assunto da reunião foi a proposta de criação do
CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) regionalizado, ou seja,
uma central de todos os CRAS, sendo que o bairro Parque Residencial
Laranjeiras foi escolhido como sede dessa integração. De acordo com tal
proposta, os CRAS regionais seriam fechados, ficando a cargo desta
unidade o atendimento a toda demanda. O Vereador afirmou que ligou
para o Secretário Municipal de Assistência Social, Joubert Jantorno Filho,
que se mostrou sensível, apesar de afirmar que o assunto debatido na
reunião estivesse pacificado. Em seguida, o Vereador Pastor Aílton
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chamou à atenção que no atual momento de pandemia, em que
aumentou o número de casos de violência contra crianças, essa proposta
vai de encontro às necessidades da população serrana. Ressaltou a
dificuldade imposta aos munícipes assistidos com relação a deslocamento,
dificuldade essa relatada num trecho da ata da reunião em que o
Vereador faz coro à fala de uma conselheira sobre essa mesma
dificuldade. Disse também que essa decisão de centralizar o atendimento,
o Concase (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
se sobrepõe à Resolução N.º 139 do Conselho Nacional da Criança e do
Adolescente, que define que os Conselhos sejam regionais, que haja um
para cada cem mil habitantes, tendo em vista que o município sofre com o
déficit de conselhos. Questionou a justificativa do município de
economizar recursos com essa medida, a despeito de onerar o munícipe.
O Vereador Pastor Aílton afirmou ainda que o Secretário Joubert
desconhece o conteúdo da ata da reunião e que, apesar disso, se
comprometeu a discutir sobre tal decisão. Em seguida, o Vereador
reafirmou a necessidade do funcionamento de cada unidade do CRAS no
município. Num segundo momento o Vereador Pastor Aílton tratou sobre
o futebol local, mais precisamente o Serra Futebol Clube, que tem partida
pela Copa do Brasil sub-20 prevista para o dia 07 de outubro, contra o
Palmeiras de São Paulo. O Vereador destacou que o Secretário Estadual de
Esportes mora no Centro da Serra, onde fica localizado o estádio do clube,
o “Robertão,” porém a partida foi transferida para o Município de
Cariacica, no estádio Kléber Andrade. O motivo alegado para a mudança é
que o estádio do clube serrano não atenderia aos protocolos exigidos para
realização da partida. Reforçou que toda a coordenação da Secretaria de
Esportes é do município da Serra. Cobrou também atenção à Secretaria
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Municipal de Esportes. Aliás, segundo o Vereador, a atual gestão jamais
deu atenção aos esportes no município, nem no âmbito amador, nem no
profissional. Enfatizou que esta partida de relevância nacional deveria
ocorrer na Serra, já que as adequações exigidas são pequenas para o
município não realizar. Por fim, cobrou novamente aos secretários
municipal e estadual para que a partida possa ser realizada no município.
NO SEGUNDO PRONUNCIAMENTO, o vereador Basílio da Saúde saudou
todos da Mesa Diretora, os Edis presentes e o público que assiste à sessão.
Iniciou o pronunciamento agradecendo aos Edis pelo voto de pesar em
prol da técnica de enfermagem, Srª Bernadete, que morreu por conta do
COVID 19; ressaltou a necessidade dos 40% de insalubridade para os
profissionais da área da saúde que até o momento não foram pagos.
Reivindicou ao prefeito Audifax e ao Secretário da saúde da Serra para que
paguem os 40% de insalubridade para estes profissionais que estão na
linha de frente combatendo este vírus. Em aparte, o vereador Fabão da
Habitação saudou todos que colaboraram e apoiaram a Srª Bernadete. Em
aparte, o vereador Welington Alemão reiterou a importância da
valorização dos profissionais da área da saúde. Ao retomar, o Vereador
Basílio da Saúde falou que a classe dos profissionais da área da Saúde do
Estado do Espírito Santo necessita de uma maior valorização, é preciso um
salário justo, que não haja a necessidade de realizar vários plantões. Em
aparte, o vereador Geraldinho Feu Rosa reiterou a importância da
valorização destes profissionais. Disse ainda que os remédios básicos para
o combate do COVID não estão sendo encontrados e, quando acham, os
valores estão elevados. O Vereador pronunciante solicitou para o
vereador Miguel da policlínica e para o líder do governo, o vereador Fábio
Duarte, para que eles possam marcar uma reunião com a Secretaria
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Estadual de Saúde e com o Secretário de Saúde Municipal; para que
possam definir o que será feito com os profissionais da área da saúde da
Maternidade de Carapina. Explicou que o hospital Materno Infantil está
para ser inaugurado e será administrado pelo estado e não mais pelo
Município da Serra. Esses profissionais estão preocupados, pois não
obtiveram nenhuma informação referente à nova escala. O vereador
Basílio da Saúde afirmou que eles são profissionais de carreira e há 30
anos trabalham com as mesmas escalas com uma jornada dupla de
trabalho. Reiterou o pedido para que seja realizada uma reunião com
estes profissionais para tirarem todas as dúvidas pertinentes. Em seguida,
questionou a volta das aulas presenciais no Estado do Espirito Santo;
informou que tem ocorrido óbitos diários no estado, e que a pandemia
ainda não acabou. Disse que esteve com alguns professores, pais e alunos.
De acordo com o posicionamento deles, a volta às aulas só poderá ocorrer
com uma margem de segurança quando obtiverem uma vacina eficaz, e
que não acham correta a volta às aulas em meio a esta pandemia. Em Fala
Pela Ordem, o Vereador Aécio Leite ressaltou a importância da valorização
dos profissionais da área da saúde, disse que os profissionais efetivos têm
que ser reaproveitados no novo hospital que será inaugurado. O Vereador
Aécio Leite expôs o documento demonstrando para algumas pessoas que
acusaram os vereadores da Câmara Municipal da Serra de não dar
prosseguimento à CPI da Saúde no município da Serra. De acordo com o
documento supracitado, quem impediu foi o Desembargador de Justiça da
4ª Vara Cível. Afirmou que o Prefeito Audifax tem o poder econômico e
político e foi ele quem segurou o andamento da sindicância. Em fala pela
ordem, o Vereador Fabão da Habitação reiterou e concordou com a volta
às aulas somente após o surgimento da vacina. Falou que faz parte da

Página 8 de 9

Comissão da CPI e, caso seja liberada, irá fazer as oitivas necessárias para
apuração e trazer a transparência para a população serrana. Em Fala Pela
Ordem, a vereadora Quélcia Gonçalves concordou com a fala do Vereador
pronunciante referente a volta às aulas, porém afirmou que quem deveria
ser ouvido são os professores. Sugeriu ao Governador Renato Casagrande
e ao Prefeito Audifax Barcelos que ouçam esses profissionais. Em Fala
Pela Ordem, o Vereador Aílton Rodrigues questionou o repasse do
Governo Federal referente às merendeiras do município da Serra; explicou
que a classe está sofrendo com o atraso do pagamento e gostaria de
alguma solução da Secretaria de Educação do Município da Serra diante
do repasse que é de 70% do salário recebido. O Vereador Roberto Catirica
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. PROJETO DE LEI N°
32/2020: anexo à Mensagem Nº 15/2020 - dispõe sobre as diretrizes para
elaboração da Lei Orçamentária para o exercício financeiro do ano de
2021 e dá outras providências. Autoria do Executivo Municipal. Não houve
discussão, foi à votação. Projeto aprovado por vinte votos favoráveis. 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, Primeiro-Secretário da Mesa
Diretora, bem como por este Taquígrafo Parlamentar.
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Palácio “Judith Leão Castello Ribeiro”. Sala das Sessões “Flodoaldo Borges
Miguel”. Em segunda-feira, dia vinte e quatro, mês de agosto, ano dois mil
e vinte.

RODRIGO MÁRCIO CALDEIRA
Presidente

ROBERTO FERREIRA DA SILVA
Primeiro-Secretário

HÉLVIO PIRES TOLENTINO
Taquígrafo Parlamentar

