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ATA DA QUADRAGÉSIMA OITAVA 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 SEIS, MÊS DE OUTUBRO, ANO DOIS MIL
E VINTE, ÀS DEZESSEIS HORAS (26/10/2020, 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 seis dias, do mês de outubro, 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 de Souza Rosa, PSB; Gilmar Dadalto,
PSDB; José Fábio Araújo dos Santos, PSB; José Geraldo Carreiro, PMB; José
Geraldo da Vitória, PDT; Luiz Carlos Moreira, MDB; Miguel Mates Santos,
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PATRIOTA; Quélcia Mara Fraga Gonçalves, PRB ; Roberto Ferreira da Silva,
PROS; Robson Miranda, PODEMOS; Rodrigo Márcio Caldeira, REDE;
Stéfano Sbardelotti de Andrade, PSD; e Wellington Batista Guizolfe, DEM.
Com as ausências registradas dos Vereadores Fábio Duarte de Almeida,
REDE e Wanildo Pascoal Sarnaglia, PSD. 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
Colossenses, Capítulo um, Versículo dezesseis. Em seguida, deliberaram-se
as Atas das Sessões Ordinárias dos dias 14 e 19 de outubro do presente
ano. Não houve discussão, foram à votação. Atas aprovadas por dezesseis
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 que, durante o prazo Regimental, as apreciam, emitem
seus Pareceres, a fim de deliberá-las ao Plenário. Ato contínuo, o Primeiro-
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Secretário solicitou inclusão do PROJETO DE LEI N.º 118/2020: denomina
"Hugo Borges" a nova sede do Instituto de Previdência Social (IPS) deste
município, localizado no Bairro Serra-Sede. Autoria do Vereador Rodrigo
Caldeira. O Vereador Aécio Leite solicitou inclusão em regime de urgência
especial. REQUERIMENTO DE VOTO DE PESAR N° 24/2020: Voto de Pesar
pelo falecimento do Médico Carlos Alberto Santos Barreto, popularmente
conhecido como Doutor Barreto. Autoria do Vereador Basílio da Saúde.
Em fala Pela Ordem, o Vereador proponente destacou que o médico é
antigo em nosso município, trabalhou muitos anos na maternidade de
Carapina. Foi médico zeloso e atencioso com a população, mas
infelizmente foi acometido pelo Covid-19 e infelizmente não resistiu. O
Primeiro-Secretário ratificou a fala do Vereador Basílio da Saúde. GRANDE
EXPEDIENTE/ORADORES INSCRITOS. Consoante o Artigo Nº 151, do 3º
Parágrafo do RI. Inscreveram-se para o pronunciamento os seguintes
vereadores: Aécio Leite, Wellington Alemão, Geraldinho Feu Rosa,
Roberto Catirica, Pastor Ailton e Adriano Galinhão. NO PRIMEIRO
PRONUNCIAMENTO, o vereador Aécio Leite saudou a todos da Mesa
Diretora, os Edis presentes e o público que assiste à sessão pelo canal do
Youtube. Reiterou que o partido dos trabalhadores (PT) não está coligado
nesta eleição com nenhum partido. Expôs que foi um dos vereadores que
aprovou a auxilio de 500 reais para a população carente da Serra, porém a
prefeitura da Serra entrou na justiça com a justificativa de não ter verba
suficiente para este auxílio. Apontou um contrato realizado pela prefeitura
da Serra de dois milhões e seiscentos mil reais em árvores de natal.
Questionou que para este contrato a Prefeitura da Serra tem recursos,
mas para a população carente que necessita do auxilio emergencial no
período da pandemia, não tem como liberar os recursos suficientes.
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Apontou que com este valor de dois milhões e seiscentos mil reais
poderiam ajudar em torno de quinhentas mil pessoas com o valor de 500
reais. Afirmou que dinheiro tem, porém é usado para outros fins. Sugeriu
para a população da Serra que analisassem o que foi dito nesta sessão, e
que, no momento da votação, vote consciente, pois muitos gestores não
estão preocupados com a população. Em Aparte, o vereador Fabão da
Habitação apontou que o município da Serra é uma cidade rica, porém em
renda per capita fica abaixo de muitas cidades do Estado do Espírito
Santo. O Vereador pronunciante apontou que na Cidade da Serra tem
faltado remédios nas unidades de saúde, servidores da guarda municipal
ganham salários baixos e professores ganham menos que um salário
mínimo. Explicou que não é contra a compra das árvores de natal, mas no
momento atual este gasto não é correto diante dos vários problemas que
estão sendo vividos na Cidade da Serra. Disse que trabalha em prol dos
pobres e dos mais necessitados. NO SEGUNDO PRONUNCIAMENTO, o
vereador Wellington Alemão saudou todos da Mesa Diretora, os Edis
presentes e os internautas que estão assistindo à sessão pelo canal do
Youtube. Iniciou o pronunciamento expondo os profissionais da área da
saúde, afirmou que esses profissionais são os verdadeiros heróis e que
devem ser reconhecidos, porém o Vereador pronunciante sugeriu ao
Chefe do Poder Executivo Municipal da Serra que reconheçam esses
profissionais dando um incentivo nos salários e um abono no final do ano
de 2020. O Vereador Welington Alemão disse que solicitou há três meses
para que fizessem no bairro de Vista da Serra dois quebra-molas.
Questionou que algumas pessoas estão usando o cargo público para fazer
politicagem e faltando com a verdade em algumas afirmações. Sugeriu
para que verifiquem realmente quem fez as solicitações e não digam
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falácias para a comunidade. Ressaltou a importância para que as
comunidades fiquem atentas às pessoas que estão tentando comprar os
votos dos eleitores, pois quando compram os votos eles não votam mais
nessas comunidades, são verdadeiros forasteiros. Afirmou que muitos
líderes comunitários estão vendendo os seus votos. Explanou que quem
faz indicações de obras e serviços são os Vereadores ou os presidentes das
comunidades, e não os pré-candidatos à vereança.

Em

Aparte,

o

Vereador Fabão da Habitação reiterou a fala do Vereador pronunciante
referente ao uso dos cargos públicos para realizarem politicagem. Explicou
que algumas secretárias estão trabalhando em prol de alguns pontos das
comunidades e não atendendo toda a comunidade, deixando muitos
locais sem o devido serviço. Deu como exemplo o trabalho de limpeza,
falou que a secretaria de serviços vai em algumas comunidades e limpam
somente alguns pontos estratégicos e em outros lugares deixam de lado.
O Vereador Welington Alemão indicou que o bairro Vista da Serra ficou há
mais de 30 anos sem um vereador atuante na comunidade, porém, de
acordo com o Vereador pronunciante, hoje este bairro está diferente, com
vários serviços realizados, graças ao vereador Welington Alemão que
sempre trabalhou em prol desta comunidade. Em APARTE, o Vereador
Ailton Rodrigues disse admirar o trabalho do Vereador Wellington,
lembrando que ambos são da mesma comunidade, criticou o atual
presidente da Associação de Moradores por espalhar mentiras pela
comunidade a respeito dos vereadores, criticou também a sabotagem que
tem acontecido ao material de campanha dele e de outros candidatos à
reeleição. O Vereador Wellington Alemão finalizou sua fala reiterando que
tem trabalho que respalda sua atuação e que a verdade prevalecerá nas
eleições. Em fala Pela Ordem, o Vereador Adriano Galinhão falou a
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respeito do pronunciamento anterior, reforçando a ideia de que
campanhas de difamação e ofensas são campanhas do ódio, porém a
população da Serra sabe quem está trabalhando. NO TERCEIRO
PRONUNCIAMENTO, o Vereador Geraldinho Feu Rosa, que iniciou
desejando uma boa tarde a todos, saudou os internautas, os Edis
presentes, além da Mesa diretora. Disse que sua fala é apenas para
agradecer o carinho que tem recebido da população. Parabenizou o
Vereador Aécio pela sua fala. Falou também que o Município da Serra é o
que mais tem dinheiro no Estado do Espírito Santo, sendo assim, nesse
período de pandemia, quando muitas pessoas perderam recursos,
poderiam ser contempladas pelos recursos do município. Afirmou
também que em suas redes sociais e no site da Câmara a população pode
acompanhar seu trabalho e que o maior incentivo a continuar trabalhando
é o povo trabalhador, que, mesmo em plena pandemia, lota os ônibus em
busca de seu sustento. Reforçou o que foi dito anteriormente de que a
população precisa de amparo nesta pandemia enquanto o município gasta
muito com obras. Encerrou agradecendo o carinho de todos. NO QUARTO
PRONUNCIAMENTO, o Vereador Roberto Catirica iniciou sua fala
saudando o Presidente e a Mesa Diretora, Edis presentes e os que
acompanhavam a sessão. Disse que sua fala é em primeiro lugar uma
satisfação à população de Praiamar, em Nova Almeida. Citou um
candidato a vereador pelo PMN, Sérgio Nascimento, que comentou em
vídeo que Nova Almeida necessita de algumas coisas, tendo em vista que
há trinta anos a região está abandonada. O Vereador Roberto Catirica, em
resposta, disse que nos últimos três anos a região recebeu dezessete
quilômetros de drenagem e pavimentação, o que já é resultado de bons
mandatos dos Vereadores oriundos de Nova Almeida, além do Vereador
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Roberto Catirica, também da Vereadora Cleusa Paixão. Disse que há mais
para ser feito pela região, porém há de se reconhecer as lutas e trabalhos
feitos até então. Em relação específica do bairro Praiamar, disse que
procurou juntamente com o Prefeito, a Secretaria de Obras e o setor de
licitação agilizar para que a quantia de dez milhões e novecentos mil reais
seja destinada em licitação a obras no bairro. Afirmou que essa licitação
poderia ter saído antes, porém citou que houve obstáculos para tal,
inclusive de pessoas da própria região de Nova Almeida. Disse que seu
mandato é até 31 de dezembro e que após as eleições ainda continuará
trabalhando pela região, e que teve a promessa do Prefeito de que ainda
em novembro haverá a Ordem de Serviço para que as obras sejam
tocadas. Em APARTE, o Vereador Fabão da Habitação afirmou que tem
acompanhado também o trabalho do Vereador Roberto Catirica, dizendo
que há pessoas que não se sentem bem ao ver alguém tentando fazer o
bem; por fim parabenizou o Vereador pelo seu trabalho. O Vereador
Roberto Catirica agradeceu a fala do Vereador Fabão, o qual seria
testemunha do trabalho feito no seu mandato. Em seguida, falou
diretamente à Secretaria de Desenvolvimento Urbano, em especial à
Diretora que controla a atividade de taxistas, de transportes individuais na
cidade e à Secretária Miriam, a quem pediu maior fiscalização nos pontos
de táxi. Segundo o Vereador, motoristas de aplicativo, sem a utilização do
mesmo, têm abordado passageiros em pontos de táxi, agindo assim de
forma clandestina, reiterando que respeita o movimento dos motoristas
de aplicativo, porém tem que se respeitar também à história dos taxistas
do município, que trabalham de forma regulamentada. Na sequência,
falou que desde o acidente de Mariana, Minas Gerais, em 2015, a
Fundação Renova tem trabalhado com a classe pesqueira atingida pela
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tragédia e Nova Almeida se encontra dentro da região atendida por esta
Fundação. O Vereador Roberto Catirica disse que, dentro do cadastro feito
pela Fundação, apenas 25 pessoas em Nova Almeida foram contempladas,
o que segundo o Vereador poderia ser muito mais, já que a cadeia
produtiva que envolve a pesca é setor bem maior e vai além da região
contemplada. Disse que não sabe se sua fala vai chegar à Fundação
Renova mas que vai propor uma audiência pública online para que seja
discutido o atendimento a toda orla do Município da Serra. Declinaram de
seus pronunciamentos os Vereadores Pastor Ailton e Adriano Galinhão.
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 118/2020: denomina "Hugo Borges" a nova sede do
Instituto de Previdência Social (IPS) deste município, localizado no Bairro
Serra-Sede. Autoria do Vereador Rodrigo Caldeira. Não houve discussão,
foi à votação. Regime aprovado por dezesseis votos favoráveis. Em
seguida, o Presidente solicitou suspensão da sessão por cinco minutos, a
fim de acolher os pareceres das devidas comissões. Ao retornarem os
trabalhos, prosseguiu a Ordem do Dia. PROJETO DE LEI N.º 118/2020: vide
ementa anterior. Não houve discussão, foi à votação com pareceres
favoráveis. Projeto aprovado por treze votos favoráveis. PROJETO DE LEI
N° 211 /2019: denomina a rua sem nome paralela à Avenida São
Francisco, próximo à Unidade de Saúde no bairro Planalto Serrano - Bloco
A, Rua "Só Vitoria" e dá outras providências. Autoria do Vereador
Wellington Alemão. Não houve discussão, foi à votação. Projeto aprovado
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por treze votos favoráveis. PROJETO DE LEI N° 102 /2020: declara de
Utilidade Pública Municipal a Escola do Evangelho Allan Kardec - EEAK.
Autoria do Vereador Luiz Carlos Moreira. Não houve discussão, foi à
votação. Projeto aprovado por treze votos favoráveis. PROJETO
INDICATIVO N° 54 /2020: Dispõe sobre a jornada de trabalho do cargo de
motorista na Secretaria de Serviços (SESE). Autoria da Vereadora Quélcia
Gonçalves. Não houve discussão, foi à votação. Projeto aprovado por doze
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, 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”. Em segunda-feira, dia vinte e seis, mês de
outubro, ano dois mil e vinte.

RODRIGO MÁRCIO CALDEIRA
Presidente

ROBERTO FERREIRA DA SILVA
Primeiro-Secretário

HELVIO PIRES TOLENTINO
Taquígrafo Parlamentar

