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ANEXO
À ATA DA TRIGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA NO
SEGUNDO ANO LEGISLATIVO BIÊNIO 2011/2012.

ORDEM DO DIA
(Arts. 152 e 161 do RI)
DELIBERAÇÕES HAVIDAS NA TRIGÉSIMA OITAVA SESSÃO
ORDINÁRIA,

PRIMEIRO

SEMESTRE,

TERCEIRO

ANO

LEGISLATIVO, BIÊNIO DOIS MIL E ONZE DOIS MIL E DOZE
(2011/2012),

SEGUNDA

PARTE

DA

DÉCIMA

SEXTA

LEGISLATURA (2009/2012) DA MUNICIPALIDADE, NA CÂMARA
MUNICIPAL DA SERRA, DIA VINTE E DOIS, MÊS DE JUNHO
ANO DOIS MIL E ONZE (22/06/11).
Presidente: Raul Cezar Nunes – PDT;
1º Vice-Presidente: Alceir Nunes de Almeida – PT do B;
2º Vice-Presidente: Jamir Malini – PTN;
1º Secretário: Antônio Fernandes de Aquino – PSB.
2º Secretário: David Duarte Fernando – PDT (Afastamento temporário).
ASSIM SEGUEM: AOS PROJETOS: DE LEI 109/2011, DE AUTORIA
DO PODER EXECUTIVO MUNICIPA, QUE CONCEDE FOLGA NO DIA
DO ANIVERSÁRIO AO SERVIDOR E ALTERA A REDAÇÃO DO CAPUT
DO ART. 151 DA LEI MUNICIPAL N° 2360/2001. FALA SENHOR
DORIEDSON CARDOSO VEREADOR. Senhor Presidente Raul Cezar,
sobre este primeiro Projeto que o nobre colega Vereador falou, nobre
colega Vereador „Boy‟, nós vamos conversar. Porque tem muitos
servidores que estão me procurando e, eu acho que a Matéria deveria ser
discutida, pois nem todos querem receber no dia do seu aniversário o
décimo terceiro, penso que deveria ser discutido e colocado somente para
aqueles que têm interesse, depois então procurar o Executivo Municipal
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para assinar e, falar sobre o interesse da maioria. FALA SENHOR RAUL
CEZAR NUNES VEREADOR PRESIDENTE. Nobre colega Vereador
„Dório do Pantanal‟, neste Projeto eu nem sei se é o pensamento de cada
colega Vereador, mas o meu pensamento, nobre colega Vereador Marcos
Tongo, a respeito, nobre colega Vereador Bruno, eu acho que ele para nós
Vereadores é justo, porque tem aquele ditado „se correr o bicho pega e, se
parar o bicho come‟, nós vamos fazer o jogo, porque uns querem outros
não, mas têm outros que insistem em querer, então esse jogo fica ruim para
nós entendeu? Como entender e agradar aos servidores e procurando saber
quem quer e quem não quer, então, como é um Projeto do Executivo é
certo que a responsabilidade maior será dele, portanto, eu estava
conversando com vários dos Vereadores agora na Sala da Presidência,
nobre colega Vereador „Guto‟, a educação, por exemplo, no dia da folga do
Professor ele tem que ser substituído, isso quer dizer que o gasto é maior,
tudo bem. Mas, ele vai estar de folga, contudo contemplado, no entanto ele
vai ser substituído, quer dizer que será um gasto maior para a Prefeitura,
nós não vamos entrar neste mérito, porque já houve um cálculo em cima
disso ai, um gasto de quatrocentos mil reais a mais por ano sobre isso, mas
um funcionário terá o adiantamento o outro não, isso porque, o da educação
não pode ter. No entanto a Lei tem que ser para todos, eu particularmente
sou favorável porque não vou entrar neste jogo de quem quer ou não quer,
entendeu nobre colega Vereador „Guto‟. FALA SENHOR MARCOS
TONGO VEREADOR. Inclusive, o Governo do Estado adora este tipo de
função, porque quando eu trabalhei no DETRAN, os funcionários daquela
Instituição recebiam no mês do aniversário e, não só quarenta por cento,
mas, um salário integral, ou seja, o décimo terceiro integral não é? Uma
funcionária me procurou e questionou sobre essa questão que, por exemplo,
se ela faz aniversário em fevereiro, mas a data base do aumento geralmente
é abril ou maio, então ela falou que vai ter perca, mas se forem pegar estes
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quarenta por cento e aplicar na poupança até dezembro, vai haver muito
mais do que o aumento que daria o Executivo, que geralmente fica em
torno de cinco por cento, seis por cento, não é? Caso contrário, daria uns
oito por cento, mesmo assim, cabe àquele que realmente quer ter este
dinheiro no final do ano e, ou colocar na poupança como reserva e usar
somente no final do ano, que é um período em que se gasta mais na questão
do natal e tudo mais, obrigado senhor Presidente. FALA SENHOR
ANTONIO FERNANDES DE AQUINO VEREADOR. Só para
esclarecer a população, nada pode ser imposto por ninguém, existe uma
condição da pessoa receber, mas se ela não quiser, vá à Secretaria
competente e expressa não querer receber antecipado e, sim, só no final do
ano. Para o Executivo Municipal vai ser muito melhor porque ele vai fazer
o pagamento no final do ano, veja só, geralmente os Servidores Públicos
tiram férias em dezembro, janeiro, junho e julho. Julho porque são as férias
escolares e se têm um custo muito alto, então isto vem a contemplar, a
ajudar alguns Servidores e, se o Servidor sair prejudicado, ou achar que não
deve, é só fazer um comunicado a Secretária de Recursos Humanos
solicitando que não quer receber no seu aniversário e quer a folga, portanto,
que fique opcional sem nenhuma imposição. Se existe uma lei que oferece
ajuda e a pessoa não quer, tampouco se interessa, cabe apenas se comunicar
junto ao Departamento de Recursos Humanos e solicitar que não tem
interesse de receber nem a folga, nem o pagamento do décimo terceiro.
SIDO APROVADO O REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL AO
REFERIDO PROJETO. DELIBERAÇÕES PARA APROVAÇÃO DO
REFERENCIADO PROJETO DE LEI 109/11. FALA SENHOR
ALCEIR NUNES DE ALMEIDA VEREADOR. Conforme o Projeto
cento e nove ao Servidor que fizer aniversário o qual terá um dia de folga e
será antecipado quarenta por cento do décimo terceiro e, se o aniversário
cair em final de semana ou feriado, no primeiro dia útil o servidor terá o

4

direito à folga entendeu? Agora só para explicar melhor, senhor Secretário,
isso também, se estende ao pessoal com Cargo Comissionado ou só ao
efetivo? FALA SENHOR ANTONIO FERNANDES DE AQUINO
VEREADOR. Nobre colega Vereador Alceir, este direito é para todo o
Servidor Público, ou melhor, os efetivos e comissionados. FALA
SENHOR ALCEIR NUNES DE ALMEIDA VEREADOR. O servidor
que fez aniversário antes da data desta Matéria, na data de hoje terá o
direito a folga e se quiser pode requerer os quarenta por cento, é isto, „salvo
engano‟? FALA SENHORA LOURÊNICIA RIANI VEREADORA.
Este é um Projeto importante em que já está na modalidade de pagar o
décimo terceiro na antecipação ao mês do aniversário, isto já acontece, por
exemplo, no Governo do Estado do Espírito Santo, também, em outras
Prefeituras. Então, essa é a importância liberar mais dinheiro para a
comunidade dos Servidores Públicos e, para investimento da própria cidade
da Serra. Então, ele é um Projeto de cunho social importante porque,
também, permite folga no aniversário que já é uma prática em alguns dos
Governos Municipais pelo País a fora, muito obrigada. FALA SENHOR
CARLOS AUGUSTO LORENZONI VEREADOR. Senhor Presidente
Raul Cezar só para reforçar, eu vou votar favorável ao Projeto, no entanto,
não vejo conforme a nobre colega Vereadora Lourência o colocou na fala:
„uma forma de trazer mais dinheiro‟. Porque tudo é igual, ou seja, uma
antecipação de um dia no aniversário do Servidor, em que ele vai receber
seu décimo terceiro, uma só divisão deste recurso e, não concentrar o
recurso em novembro, mas sim, numa divisão desse recurso, não é? Mais
um pacote de bondade aí para os Servidores, em que eles possam ter
antecipado, também, o décimo terceiro salário. FALA SENHORA
LOURÊNCIA RIANI VEREADORA. De fato nobre colega Vereador
„Guto‟, na Administração Pública e, eu me referi a outras Administrações
que já realizam essa possibilidade, o fato de que, na realidade, também,
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está diluindo no decorrer de todo o ano um recurso em que ela teria de
possuir total no final do ano. Portanto, na medida em que ela começa
pagando o décimo terceiro e, a partir do mês de janeiro quarenta por cento,
ao final do ano ela chega com uma folha que vai custar apenas sessenta por
cento do décimo terceiro. Isso também é uma forma inteligente de fazer
gestão, porque dilui durante todo o ano a despesa, muito obrigada. FALA
SENHOR CARLOS AUGUSTO LORENZONI VEREADOR. Eu não
vejo dessa forma não, porque o Governo poderia fazer o provisionamento
desse recurso e aplicá-lo em outras emergências, mas, como é um pacote de
bondade, o qual vem acalentar ao bolso do Servidor Público, no entanto, eu
vou colocar uma observação: „aquele Servidor que faz aniversário em
fevereiro recebe antecipado o seu décimo terceiro salário e é exonerado no
mês de março, penso que ele vai sofrer um baque muito grande na sua
exoneração, porque vai ser descontado dos seus proventos no acerto de
contas o décimo terceiro antecipado‟. Contudo, essas são coisas que
aparentemente vem como um „pacote de bondade‟, no entanto, “ao „frigir
dos ovos‟ no final o servidor que é exonerado acaba sendo prejudicado” e,
ficando sem recurso, até mesmo, devendo ao erário público esses recursos
por

antecipação.

FALA

SENHORA

LOURÊNCIA

RIANI

VEREADORA. Nobre colega Vereador, somente se aplica nesse caso aos
Cargos Comissionados que é um determinado número, mas, vamos dizer
que, muito infinitamente, menor do que os Servidores concursados ou
contratados na Prefeitura Municipal da Serra. FALA SENHOR
ANTONIO FERNANDES DE AQUINO VEREADOR. Mesmo porque
senhor Presidente, me permite uma fala ai, a Secretaria da Educação nobre
Líder do senhor Prefeito, jamais vai obrigar a um Servidor receber o que
está proposto ali se ele não quiser, eu não vejo de forma alguma essa
imposição nas Secretarias, porque se a pessoa não quer receber, ela segue
até a Secretaria competente e faz sua solicitação e a mesma não pode impor
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a essa pessoa receber a antecipação. Então, se acaso aquela pessoa receber
no mês de fevereiro e for exonerada em março, de uma forma ou de outra
ela recebeu seu décimo terceiro e já o aplicou na poupança ou em vários
outros lugares a sua escolha, contudo, não vejo como discutir ainda mais
esta Matéria. SIDO APROVADO O PROJETO DE LEI EM
REFERÊNCIA. PROJETO DE LEI 102/2011, DE AUTORIA DO PODER
EXECUTIVO, QUE ALTERA A LEI MUNICIPAL 3473 DE 09 DE
NOVEMBRO DE 2009. FALA SENHOR CARLOS AUGUSTO
LORENZONI VEREADOR. A este Projeto, o caso é votação do Regime
de Urgência para alterar a Lei de dois mil e nove em relação ao
zoneamento, não é? Transformar aquela área, não é? Senhor Presidente,
como foi trabalhado isso em relação aos moradores do entorno por lá?
FALA

SENHOR

RAUL

CEZAR

NUNES

VEREADOR

PRESIDENTE. Nobre colega Vereador, eu vou responder para Vossa
Excelência com muita propriedade porque moro próximo àquela região,
primeiro é para acolher aqueles Vereadores residentes por ali, porque são
muitos naquela região em área de risco, não é? E, segundo, lógico, porque
não deve ser essa quantidade toda e, que ele também, vai abrir para aquelas
pessoas mais carentes, as que têm bolsa família e tal, porque existe um
cadastro entendeu nobre colega Vereador Vereador. FALA SENHOR
ALCEIR NUNES DE ALMEIDA VEREADOR. Nobre colega Vereador
„Guto‟, conforme o senhor Presidente falou, aquela região fica entre os
bairros Laranjeiras/Velha e Corsanto propriamente dito, como é conhecido
aquele local, só que no bairro Corsanto a infra-estrutura dele também é bem
ruim, então, isso aí vai até somar para aqueles moradores da região entre os
dois bairros e ajudar muito, haja vista a demanda de casas na citada região.
SIDO APROVADO O REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL AO
PROJETO DE LEI EM REFERÊNCIA. JUSITIFICATIVAS DE
VOTOS. FALA SENHORA LOURÊNCIA RIANI VEREADORA. Não
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é bem uma justificativa, mas quero dizer que este Projeto que nós
aprovamos das mil casas é muito importante, porque nós já tivemos uma
discussão aqui nesta Augusta Casa de Leis, em um debate quando se
pensou naquela construção de não sei quantas mil unidades lá em balneário
de Nova Almeida e, esse debate que houve aqui a distancia, sobre a
descentralização, em que essa região está sendo aprovada e sendo região
central da nossa cidade Serra, onde tantas pessoas estarão perto de suas
Escolas de ensino de Primeiro Grau, Fundamental e Médio, assim como, à
disposição Creches e, boas áreas para construção de outras sendo perto do
bairro Laranjeiras. Portanto, nessas áreas, como a Central da cidade da
Serra, em que alguém para se deslocar do bairro Jardim Carapina, Central
Carapina ou qualquer outro bairro nessa região, não haverá dificuldade e,
essas pessoas aceitarão com muita facilidade. Eu sei que no Movimento de
Moradias uma das pessoas de lá me questionou, no dia de uma Assembléia
de que eu estaria contra essa construção, eu a respondi na próxima
Assembléia não ser contra referida construção, mas sim, que gostaria fosse
numa região mais central, onde não mudasse tanto a vida das pessoas e, eu
acho que agora é uma solução importante a construção de mil casas na
cidade que trará para a mesma uma folga grande do ponto de vista daqueles
aluguéis sociais para os que moram numa área de risco. Então, isso aí é
muito importante. Quero dizer também, „Marquinhos‟ que me comprometi
em conversar com o senhor Prefeito a respeito do balneário de Nova
Almeida e ele me informou, assim como Vossa Excelência já havia me
falado que tem uma reunião na semana que vem e, ele também, está
preocupado, mas, vai desenvolver um Projeto ao balneário de Nova
Almeida, acabei de conversar com ele agora, muito obrigada. FALA
SENHOR JAMIR MALINI VEREADOR. Este é um Projeto muito
interessante, eu sei que tem outros bairros para acontecer também, não é?
Próximo daqui, como o Centro da cidade da Serra, os bairros Jardim
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Carapina, Jardim Tropical. Mas, volto a falar com os nobres colegas
Vereadores, os que têm mais proximidade com o senhor Prefeito, no
sentido de que ouça este Vereador que vos fala Jamir Malini, o qual invoca
para que olhem pela cidade Nova da Serra, porque lá esteve sem água até
ontem, talvez chegasse hoje a noite, não é? Aquilo lá está tudo parado já
faz tempo, são seiscentos e oitenta e cinco mil reais e se fez um ano e mais
seis meses, nada modificou. Eu sei que houve nova eleição naquele bairro,
me parece que no domingo e, tomara que o novo Presidente ou Presidenta
tenha mais sucesso que o anterior e consiga que aquela obra saia também,
porque está fazendo vergonha aquilo lá. FALA SENHOR RAUL CEZAR
NUNES VEREADOR PRESIDENTE. Lógico nobre colega Vereador
Jamir Malini que o Vereador Auredir no momento oportuno vai se
manifestar, não é? E, este Vereador Cezar Nunes também Presidente desta
Augusta Casa tem uma responsabilidade grande por aquela região em que
também foi contemplado e, por sinal, muito bem votado naquela região,
nobre colega Vereador. Mas, assim como todos nós, Vossa Excelência, eu
bem sei está preocupado com o Município da Serra num todo,
independente do voto e, isso é o mais importante nobre colega Vereador.
SIDO APROVADO O PROJETO DE LEI EM REFERÊNCIA.
PALÁCIO “JUDITH LEÃO CASTELLO RIBEIRO”. SALA DAS
SESSÕES “FLODOALDO BORGES MIGUEL”. EM QUARTA–
FEIRA DIA VINTE DOIS, MÊS DE JUNHO, ANO DOI MIL E
ONZE.
RAUL CEZAR NUNES
Vereador Presidente
ANTÔNIO FERNANDES DE AQUINO
Vereador Primeiro Secretário
Maria da Penha Monjardim
Funcionária Taquigrafa
Diretora Taquigrafia
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