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ATA DA SEXAGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA, SEGUNDO
SEMESTRE, DO PRIMEIRO ANO LEGISLATIVO, NO PRIMEIRO BIÊNIO
(2021/2022), DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA (2021/2024) DA
MUNICIPALIDADE NA CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA, QUE SE REALIZOU
NA SEGUNDA-FEIRA, DIA DEZOITO, MÊS DE OUTUBRO, ANO DOIS MIL E
VINTE E UM, ÀS DEZESSEIS HORAS (18/10/2021, 16h).
MESA DIRETORA/VEREADORES:
Presidente: Rodrigo Márcio Caldeira – PRTB;
1º Vice-Presidente: Cleber Lima Pereira – PDT;
2ª Vice-Presidente: Valteilton de Freitas Valim – PP;
1º Secretário: Alexisandro Pessimilio Bulhões – PMN;
2º Secretário: Adriano Vasconcelos Rego – PSB.
Aos dezoito dias, do mês de outubro, ano dois mil e vinte e um, 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 Primeiro Ano Legislativo, Biênio dois
mil e vinte e um, dois mil e vinte e dois (2021/2022), Primeira Parte da
Décima Nona Legislatura (2021/2024) da Municipalidade na Câmara
Municipal da Serra, de acordo com o Art. 25 do Regimento Interno.
Registraram-se assinadas as presenças dos Nobres Senhores Vereadores:
Adriano Vasconcelos Rego, PSB; Alexisandro Pessimilio Bulhões, PMN;
Anderson Soares Muniz, PODEMOS; Cleber Lima Pereira, PDT; Elcimara
Rangel Loureiro Alicio, PP; Ericson Teixeira Duarte, REDE; Gilmar Dadalto,
PSDB; Igor Elson Bromonschenkel de Almeida, PODEMOS; Jeferson
Fernandes, PL; José Artur Oliveira Costa, SOLIDARIEDADE; Marlon Fred
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Oliveira Matos, PSDB; Pablo Aurino Ramos Araujo, PATRIOTA; Paulo Sérgio
Ferreira de Souza, PDT; Rodrigo Ferreira Correa, REPUBLICANOS; Rodrigo
Márcio Caldeira, PRTB; Rurdiney da Silva, PSB; Saulo Mariano Rodrigues
Neves Júnior, PATRIOTA; Sérgio Anacleto Peixoto Costa, PROS; Valteilton
de Freitas Valim, PP; Wellington Batista Ghisolfe, DEM; Wilian Silvaroli,
PDT; William Fernando Miranda, PL. Registrou-se a ausência da Vereadora
Raphaela Maria de Oliveira Moraes Vasques, REDE. O assentamento às
assinaturas registradas encontra-se no Livro de Registro das Frequências
dos Parlamentares, Número Um (N.º 1), Biênio dois mil e vinte e um, dois
mil e vinte e dois (2021/2022), da Décima Nona Legislatura, dois mil e
vinte e um, dois mil e vinte e quatro (2021/2024). Formou-se a Mesa
Diretora. Instalaram-se os trabalhos. Ato contínuo, por força do Artigo Nº
177 do Regimento Interno desta Câmara Municipal (Resolução N.º
278/2020), que dispõe sobre a 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 Salmos, capítulo noventa e dois, versículo primeiro. Logo
após, deliberaram-se as Atas das Sessões Ordinárias dos dias quatro de
outubro e seis de outubro, deste ano. Atas aprovadas por quinze votos
favoráveis. PEQUENO EXPEDIENTE/MATÉRIAS PROTOCOLADAS NA CASA,
Parágrafo 1º, Artigo 192 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. O Primeiro-Secretário, Vereador Alex
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bulhões anunciou a ausência da Vereadora Raphaela Moraes, pois está de
licença médica desde a última quarta-feira, dia treze de outubro. Em
seguida, o Vereador Alex Bulhões solicitou a inclusão do Projeto de Lei Nº.
327/2021, na pauta do Expediente; e do Projeto de Lei Nº. 308/2021, e
Projeto de Lei Complementar Nº.04/2021, na pauta da Ordem do Dia.
PROJETO DE LEI Nº. 134/2021: Fica o agressor de animais da fauna
silvestre, doméstica ou domesticados, nativos ou exóticos, obrigado ao
pagamento dos custos de resgate, tratamento e hospedagem do animal
vítima de seus maus-tratos que se fizeram necessários até a sua plena
recuperação, no Município da Serra e dá outras providências. Autoria da
Vereadora Raphaela Moraes e Wellington Alemão. PROJETO DE LEI Nº.
211/2021: Institui o Dia e a Semana Municipal da Agricultura Familiar no
âmbito do Município da Serra. Autoria do Vereador Wellington Alemão.
PROJETO DE LEI Nº. 327/2021: Anexo à Mensagem Nº. 83/2021 do
Executivo Municipal, altera a Lei Nº 4.937, de cinco de dezembro de dois
mil e dezoito, que criou o Fundo Municipal para Ampliação e Melhoria da
Oferta da Educação (FMAE), e dá outras providências. Autoria do
Executivo Municipal. PROJETO INDICATIVO Nº. 93/2021: Dispõe sobre a
autorização para o Poder Executivo Municipal da Serra mediante
Secretaria competente realizar capacitação dos professores da Rede
Pública de Ensino Municipal, para uso de tecnologias digitais para ensino
remoto. Autoria da Vereadora Elcimara Loureiro. PROJETO INDICATIVO
Nº. 145/2021: Autoriza o Poder Executivo Municipal a promover a
construção da estátua de João da Viúva no Sítio Histórico de Queimado.
Autoria do Vereador Professor Rurdiney. PROJETO INDICATIVO Nº.
160/2021: Dispõe sobre a implementação do Programa Educação Física
Adaptada para todos os estudantes com deficiência. Autoria do Vereador
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Doutor Willian Miranda. PROJETO INDICATIVO Nº. 170/2021: Dispõe sobre
o cadastro automático à tarifa social de água, esgoto e energia elétrica as
pessoas devidamente inscritas no cadastro único e dá outras providências.
Autoria do Vereador Rodrigo Caçulo. PROJETO INDICATIVO Nº. 267/2021:
acrescenta o artigo 106-A na Subseção IV da Lei N° 2360/2001, que dispõe
sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Serra e dá
outras providências. Autoria do Vereador Professor Alex Bulhões.
PROJETO INDICATIVO Nº. 279/2021: Autoriza o Poder Executivo Municipal
a criar a Escola Municipal do Consumidor do Município da Serra, e dá
outras

providências.

Autoria

do

Vereador

Anderson

Muniz.

REQUERIMENTO Nº. 126/2021: Requer o Pedido de Informações, acerca
da retomada da castração de animais domésticos do Município de Serra.
Autoria da Vereadora Raphaela Moraes. REQUERIMENTO DE VOTO DE
CONGRATULAÇÃO Nº. 170/2021: Requer Voto de Congratulação em prol
do "Dia do Professor”, professores homenageados: Allan Wendel de Mello
Ronconi

e

outros.

Autoria

do

Vereador

Professor

Rurdiney.

REQUERIMENTO DE VOTO DE CONGRATULAÇÃO Nº. 171/2021: Requer
Voto de Congratulação em prol do "Dia do Professor”, professores
homenageados: Alessandra Maria Firmino de Souza Marrochi e outros.
Autoria do Vereador Professor Rurdiney. REQUERIMENTO DE VOTO DE
CONGRATULAÇÃO Nº. 172/2021: Requer Voto de Congratulação em prol
do "Dia do Professor”, professores homenageados: Aleksandro José
Moreira Guimaraes e outros. Autoria do Vereador Professor Rurdiney.
REQUERIMENTO DE VOTO DE CONGRATULAÇÃO Nº. 173/2021: Requer o
Voto de Congratulação a Senhora Doutora Damaris Faian Bueno, pelo “Dia
do Médico” e pelos excelentes serviços prestados na saúde capixaba.
Autoria da Vereadora Raphaela Moraes. REQUERIMENTO DE VOTO DE
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CONGRATULAÇÃO Nº. 174/2021: Requer o Voto de Congratulação ao
Senhor André Lusmar Portela pelos ótimos serviços prestados à
comunidade de Nova Carapina II e bairros adjacentes na Serra. Autoria do
Vereador Teilton Valim. REQUERIMENTO DE VOTO DE CONGRATULAÇÃO
Nº. 175/2021: Requer o Voto de Congratulação para os componentes
vencedores da eleição comunitária do Bairro de São Marcos II. Edson
Ferreira Rocha, Ana Maria Tompson Filha Gonçalves e outros. Autoria do
Vereador Rodrigo Caçulo. REQUERIMENTO DE VOTO DE CONGRATULAÇÃO
Nº. 176/2021: Requer o Voto de Congratulação a Senhora Sabrina Fonseca
Souza, pelo “Dia do Professor”. Autoria da Vereadora Raphaela Moraes.
REQUERIMENTO DE VOTO DE CONGRATULAÇÃO Nº. 177/2021: Requer o
Voto de Congratulação aos comerciantes e empresários Filippe de Lima
Dutra Assunção Dias, Fábio Assunção Dias, Paulo Cezar Pirchiner Braga,
Bruno Bastos de Jesus, Polielton da Silva Ferreira e Márcio Barrozo
Aranha, pelo trabalho relevante e contribuição para crescimento do
Município

da

Serra.

Autoria

do

Vereador

Rodrigo

Caldeira.

REQUERIMENTO Nº. 178/2021: Requer o Voto de Congratulação ao
Doutor Vitor Fiorin de Vasconcelos, pelo “Dia do Médico” e pelos
excelentes trabalhos realizados como diretor técnico da Oncologia da
Santa Casa de Vitória e idealização do projeto “Juntos Pela Mama”.
Autoria do Vereador Rodrigo Caldeira. REQUERIMENTO DE VOTO DE
CONGRATULAÇÃO Nº. 179/2021: Requer o Voto de Congratulação aos
Médicos, Alessandra Baptista Loureiro, Nayla Alves Mendonça, Moishe
George Venturote Galter Suttling, Mercedes Morales Iznaga, Yoel Ivan
Sanchez Piloto, pelo “Dia Nacional do Médico”. Autoria do Vereador
Professor Alex Bulhões. REQUERIMENTO DE VOTO DE PESAR Nº. 64/2021:
Requer Voto de Pesar pelo falecimento do Senhor Jonas Alves de Lima.
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GRANDE EXPEDIENTE/ORADORES INSCRITOS. Consoante o Artigo Nº 192,
Parágrafo 3º, do RI, inscreveram-se para o pronunciamento os seguintes
Vereadores: Jefinho do Balneário, Professor Rurdiney, Paulinho do
Churrasquinho, Wellington Alemão, Sérgio Peixoto, Pablo Muribeca e
Adriano Galinhão.
No PRIMEIRO PRONUNCIAMENTO, o Vereador Jefinho do Balneário
saudou aos presentes e aos que acompanhavam a sessão remotamente.
Logo após, relatou que na semana anterior esteve na cidade de
Ecoporanga na qual acompanhou a sessão, e parabenizou todos os
vereadores de Ecoporanga pelo comprometimento com a cidade. Em
seguida, parabenizou ao Secretário Ênio, bem como a sua equipe, disse
que é notável de que a cidade estaria mais limpa. Além disso, discorreu
sobre audiência pública que fez junto com os Vereadores Anderson Muniz
e o Wilian da Elétrica para falar dos impactos causados pelos
empreendimentos imobiliários na região de praia II. Por fim, explicou que
estaria elaborando um projeto de lei junto com os vereadores Anderson e
o Wilian e com o apoio das comunidades, que sofreriam os impactos
causados

pelos

empreendimentos

imobiliários.

No

SEGUNDO

PRONUNCIAMENTO, o Vereador Professor Rurdiney saudou aos presentes
e aos que acompanhavam a sessão remotamente. Iniciou sua fala
parabenizando o presidente desta Casa de Leis, Vereador Rodrigo
Caldeira, pela iniciativa de combate à pobreza menstrual e argumentou
que esse tema não pode ser debatido apenas em nível de câmara, precisa
também que o Executivo Municipal esteja sensível a esta causa e
relembrou de um projeto indicativo, lido recentemente na câmara, de
autoria da Vereadora Elcimara Loureiro a respeito da pobreza menstrual.
Também, ressaltou que esse tema está sendo discutido amplamente em
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nível nacional, tendo em vista o veto do Governo Federal. Logo após,
comentou que há alguns dias foi procurado, em relação a falta de
vacinadores na unidade de saúde de Serra Sede, e que em seguida, fez
questão de visitar o local, para conversar com a gerente e compreender
um pouco mais da situação. Ao chegar no local, o vereador relatou que
havia apenas uma vacinadora e a outra estaria em treinamento,
funcionando apenas no turno matutino. Então, relatou que ligou para a
Secretária de Saúde, para externar sua preocupação com o fato e sugeriu
que fizesse um edital de contratos temporários emergencial com prérequisito de experiência na vacinação. Além disso, parabenizou os
professores pelo dia quinze de outubro, “Dia mundial dos professores”.
Nesse sentido, discorreu sobre algumas informações sobre o benefício
que alguns municípios deram para os professores e comentou que o
Estado destinou duzentos e trinta e um milhões de reais para os
municípios investirem na educação, e que para o Município da Serra
foram destinados dez milhões de reais. Por fim, argumentou sobre um
Parecer Técnico do Tribunal De Contas do Estado, que autoriza o aumento
e custeio para pagar salário de professor, sugerindo ao secretário de
educação,

uma

remuneração

aos

professores.

No

TERCEIRO

PRONUNCIAMENTO, o Vereador Paulinho do Churrasquinho aos presentes
e aos que acompanhavam a sessão remotamente. Em seguida,
parabenizou aos professores pelo dia quinze de outubro, “Dia Mundial dos
Professores”. Depois, comentou que esteve na Unidade de Saúde em
Planalto Serrano e se deparou com o aviso de que a sala de vacinação
estaria fechada até o dia vinte e oito de outubro por conta das férias da
vacinadora. Por isso, relatou que ligou para a Secretária de Saúde, para
marcar uma reunião e externar a sua preocupação sobre o asunto e outras
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situações a respeito da saúde no município. Além disso, disse que estava
preocupado com o andamento das obras das praças de Campinho da Serra
I e de Planalto Serrano, no bloco A, e cobrou do executivo, a agilidade das
obras. Ademais, demonstrou preocupação com o córrego do Doutor
Robson, por causa do alerta das fortes chuvas. Com isso, pediu ao
Secretário Ênio que avançasse com mais rapidez, o desassoreamento do
córrego até Jacaraípe. Também, sugeriu ao Secretário Halpher que
contratasse mais funcionários, para agilizar as obras e também gerar mais
emprego para pessoas. No QUARTO PRONUNCIAMENTO, O Vereador
Wellington Alemão saudou aos presentes e aos que acompanhavam pelas
redes sociais. Relatou a sua visita na comunidade de Campinho da Serra I,
especialmente, na Rua Alpínia, porém, ficou triste ao perceber que há um
ano e meio, os postes de energia foram colocados e ainda não foram
ligados. Então, alertou que esperaria mais quinze dias, e se o trabalho não
for feito, ele mesmo vai tomar atitude em fazer. Também, ressaltou que
participou de uma reunião com a comunidade de Vista da Serra I, a qual
teve a participação do Secretário Halpher Luiggi, e comentou que cobrou e
reivindicou sobre as obras em andamento em várias ruas do bairro,
inclusive, a do vestiário do campo, discorreu que as coisas têm que ter
começo, meio e fim, e vai lutar para que seja resolvido. Mais uma vez,
alertou que o serviço de desassoreamento está sendo feito da forma
errada, afirmou que se continuar assim, nas fortes chuvas que estão por
vir, todo trabalho feito na parte de baixo do Córrego Dr. Robson será
perdido, por causa do lixo que descerá. Por fim, expressou felicidade pela
vitória que foi conquistada em prol das merendeiras, afirmou que a
Secretaria de Educação junto com o Prefeito Sérgio Vidigal, farão a
alteração do contrato e elas receberão o ticket alimentação ao invés de

Página 9 de 16

marmitas. No QUINTO PRONUNCIAMENTO, o Vereador Sérgio Peixoto
saudou aos presentes e aos que acompanhavam pelas redes sociais.
Começou pedindo a sensibilidade dos pares presentes e do Prefeito Sérgio
Vidigal, para que seja colocado o Cerco Eletrônico no Município da Serra.
Nesse sentido, relatou vários furtos de carros nos últimos dias e disse que
isso precisa ser resolvido. Em seguida, assumiu para os colegas que dos
seus oitos mandatos como vereador, o atual está sendo o mais difícil, pelo
momento que vem o país passa, devido à pandemia, e refletiu sobre os
quatorze milhões de brasileiros desempregados, com a inflação
disparando, as pessoas não conseguem se sustenta. Então, afirmou que é
difícil ser vereador com o povo sofrendo. Em APARTE, o Vereador
Anderson Muniz disse que começa a perceber que as coisas realmente
estão difíceis, quando falta o que comer dentro de casa, ressaltou que às
vezes, ficam fazendo guerras ideológicas, políticas e não percebem a
dificuldade para sobreviver dentro das casas da população. Ao retomar a
fala, o orador disse que acredita que essa fase vai passar e que muito em
breve dias melhores virão. No SEXTO PRONUNCIAMENTO, o Vereador
Pablo Muribeca, saudou a Mesa Diretora, aos Edis presentes e o público
que assistiu a sessão. Parabenizou aos médicos pelo seu dia. Logo após,
discorreu que o post feito nas redes sociais do Prefeito Sergio Vidigal,
argumentou que na cidade da Serra o Prefeito não tem dado condições
para esses profissionais trabalharem, e apontou que não teria cuidado
com essa classe de trabalhadores. Também, questionou que foi prometido
pelo atual Prefeito da Serra os quarenta por cento de insalubridade e que
até o momento, não receberam e também cortou as férias destes
profissionais. Nesse sentido, perguntou até quando esses profissionais
serão desrespeitados. Ainda, comentou que se reuniu com a Secretária de
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Saúde da Serra e levou alguns questionamentos dos profissionais da área
da saúde que estão totalmente sucateados, desde a gestão passada.
Depois, sugeriu para o Prefeito da Serra visitar as Unidades de Saúde.
Além disso, apontou que faltam médicos especialistas na cidade. Falou
que visitou a Unidade de Saúde do Bairro Chácara Parreiral e que no local
não faltam médicos há seis meses. Por fim, o Vereador Pronunciante
afirmou que quando a saúde pública da Serra não estiver um caos, ele não
irá postar vídeos referentes ao tema, mas elogiará a atuação da
administração do atual Prefeito da Serra. Por isso, incentivou a valorização
dos médicos do Município da Serra, entretanto, acreditou que com as
cobranças realizadas, muitas coisas foram mudadas na saúde pública da
Serra, porém, seria preciso melhorar mais, porque as pessoas estão
pedindo socorro por falta de médicos. No SÉTIMO PRONUNCIAMENTO, o
Vereador Adriano Galinhão saudou aos presentes. Em seguida, falou que
se sente orgulhoso em ver de perto o empenho da gestão atual do
Município da Serra que tem trabalhado em prol do serrano. Também,
comentou que tem andado pela cidade e tem visto muitas obras
importantes sendo realizadas. Em APARTE, o Vereador Jefinho do
Balneário falou que o atual Prefeito da Serra antes da atual legislatura,
atuava como psiquiatra nas unidades que era contratado. Além disso,
questionou ao ex-Prefeito Audifax Barcelos, referente aos recursos que
estão sendo utilizados para a campanha de Governador do Estado do
Espírito Santo. Em APARTE, o Vereador Paulinho do Churrasquinho falou
que a Rua Alpínia e outros pontos estão sendo mapeados pelo atual
gestor municipal da Serra, para solucionarem os problemas que estão
sendo

levantados

nesses

pontos.

Depois,

discorreu

sobre

o

desassoreamento que está tendo visibilidade nessa atual gestão e
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comentou sobre a crise da saúde pública. Em APARTE, o Vereador
Anderson Muniz parabenizou aos médicos do Município da Serra. Além
disso, ponderou que não existe a necessidade de levantar culpados, mas
procurar solucionar os problemas do munícipe serrano. De volta à fala, O
Vereador Adriano Galinhão falou que esteve na Secretaria de Habitação
da Serra e tem procurado ajudar aos munícipes que necessitam de
moradia para as pessoas que mais precisam. 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 Frequências, Biênio 2021/2022, Nº 01 e permaneceram
presentes.

PROJETO DE LEI Nº. 308/2021: Anexo a Mensagem Nº.

78/2021, do Executivo Municipal. Dispõe sobre a contratação por tempo
determinado pelo Município da Serra para atender à necessidade
temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do
Artigo Nº. 37, da Constituição Federal e dá outras providências. Autoria do
Executivo Municipal. Não houve discussão. Foi à votação. Projeto de Lei
aprovado por dezessete votos favoráveis e três votos desfavoráveis. Em
JUSTIFICATIVA DE VOTO, a Vereadora Elcimara Loureiro justificou que
votou contra porque entende que o mais importante hoje e com mais
responsabilidade se o Prefeito retomasse o concurso público, pois mais de
cinquenta mil candidatos se inscreveram, e precisam de uma resposta.
Também, pontuou como motivo a precarização do salário dos professores,
porque poderia dar um aumento de salário para os profissionais efetivos,
professores, médicos, enfermeiros e assistentes sociais, mas pôde fazer
um projeto de lei para dar um jeitinho, e opinou que isso seria um
desrespeito com a população. Ainda, considerou que seria uma falta de
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transparência com esta Casa de Leis, porque estão dando um “cheque em
branco”, para o Senhor Prefeito contratar e esta não Casa não poderá se
manifestar. Nesse sentido apontou que entendeu que deveria fazer um
concurso público e dar um aumento de salário, porque esse contrato
precarizará o serviço. Também, em JUSTIFICATIVA DE VOTO, o Vereador
Adriano Galinhão afirmou que votou a favor pelas famílias precisam de
atendimento emergencial, nas áreas de Assistência social, pela dificuldade
no acesso do CADÚNICO, e esse contrato emergencial contratará o
trabalhador. Da mesma forma, em JSUTIFICATIVA DE VOTO, o Vereador
Alex Bulhões esclareceu que entendeu a fala da Vereadora Elcimara
Loureiro, mas que essa proposição não trata apenas da contratação na
área da Educação. Então, concordou que o concurso público precisa
acontecer o quanto antes, mas, não se pode esquecer que na área da
Educação sempre precisará das contratações, independente que haja
concursos públicos ou não. Por fim, enfatizou que o projeto abrangerá a
todas as áreas, em todas as secretarias. Do mesmo modo, em
JUSTIFICATIVA DE VOTO, o Vereador Anderson Muniz justificou-se porque
visitou algumas secretarias e constatou que o município precisa
principalmente, da contratação de arquitetos e engenheiros, para o
desenvolvimento de algumas obras. Com isso, não poderia prejudicar o
andamento dessas obras e o planejamento orçamentário previsto. Por
isso, votou a favor da matéria. Igualmente, em JUSTIFICATIVA DE VOTO, o
Vereador Fred declarou que votou favorável, por causa das muitas obras
paralisadas na cidade, como o projeto do Campo de Futebol de Vila Nova
de Colares. Também, em JUSTIFICATIVA DE VOTO, o Vereador Paulinho
afirmou que existe a necessidade de contratação em várias áreas,
inclusive, por causa das obras paradas, pela dificuldade de obter as
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licenças da falta de fiscalização, algumas construtoras estão solicitando
um agendamento com o Prefeito, porque as obras estão prejudicadas, e
essas paralisações agravam a crise do desemprego e da fome. Ainda,
explicou que não seria dar um jeitinho, seria de resolver os problemas que
a cidade vive, neste momento. Também, discorreu sobre a importância de
trabalhar para que ocorra o concurso público. Da mesma maneira, em
JUSTIFICATIVA DE VOTO, o Vereador Jefinho do Balneário explicou que
esse projeto seria muito importante para a cidade, porque reduzirá o
sofrimento da população. Ainda, apontou que seria mais econômico
contratar um profissional para desenvolver um projeto, do que licitar uma
empresa. Ainda, em JUSTIFICATIVA DE VOTO, o Vereador Wellington
Alemão explicou que o projeto seria para a contratação de diversas áreas,
inclusive, de engenheiros e arquitetos porque as obras conduzidas pelas
regionais seriam mais caras, dessa maneira, o município economizará.
Também, argumentou que o concurso dos professores seria um sonho e
precisara acontecer para aumentar a arrecadação do IPS. Do mesmo
modo, em JSUTIFICATIVA DE VOTO, o Vereador Professor Rurdiney
esclareceu que votou contra a matéria, apesar dos pontos positivos,
porque entendeu que o professor é um servidor perene, serviço prestado
de forma constante na cidade, mas, a Constituição Federal fala da
excepcionalidade. Então, defendeu a urgência do concurso público e
demonstrou preocupação pela publicação da Prefeitura, nas redes sociais,
que descartou o concurso público até o final da pandemia. Ainda, explicou
que sentiu que a matéria destoa da Lei 809, da Legislação Estadual. Além
disso, questionou o motivo de no processo seletivo para professores
aplicar prova e cobrança de taxa, o que não ocorre no processo seletivo
dos demais profissionais como engenheiros e arquitetos. Nesse sentido,
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defendeu que no mesmo município não se pode aplicar pesos e medidas
diferentes. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº. 04/2021: MENSAGEM
Nº. 84, de seis de outubro de dois mil e vinte e um. Institui o Regime de
Previdência Complementar no âmbito do Município da Serra: fixa o limite
máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de
previdência de que trata o Artigo Nº. 40 da Constituição Federal; autoriza
a adesão a plano de benefícios de previdência complementar; e dá outras
providências. Autoria do Executivo Municipal. Não houve discussão. Foi à
votação. Projeto de Lei Complementar aprovado por vinte e um votos
favoráveis. Em JUSTIFICATIVA DE VOTO, o Vereador Anderson Muniz
explicou que votou favorável apesar de não concordar com a Reforma da
Previdência, no âmbito nacional, o município fica obrigado a reformular
até dezembro deste ano. VETO Nº. 36/2021: Mensagem N°. 59/2021.
Comunica sobre o Veto Total, ao autógrafo de Lei N° 5.313, de doze de
maio de dois mil e vinte e um, Projeto de Lei N°. 81/2021, de autoria do
Vereador Jefferson Fernandes Silva. Veto advindo do Executivo Municipal.
Não houve discussão. Foi à votação. Veto mantido por dezoito votos
favoráveis e uma abstenção. VETO Nº. 38/2021: Mensagem Nº 58/2021.
Comunica sobre o Veto Total ao Autógrafo de Lei nº 5.320 de dezenove de
maio de dois mil e vinte e um, Projeto de Lei Nº. 91/2021, do Vereador
Paulo Sergio Ferreira de Souza. Veto advindo do Executivo Municipal. Em
DISCUSSÃO, o Vereador Paulinho do Churrasquinho lamentou o veto, que
seria útil para toda a cidade, pois proporcionaria o uso da Telemedicina.
Foi à votação. Veto mantido por dezessete votos favoráveis, dois votos
desfavoráveis e uma abstenção. Em JUSTIFICATIVA DE VOTO, o Vereador
Anderson Muniz explicou que a bancada do PODEMOS decidiu votar
contra o referido veto, pela importância da matéria, porque a
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Telemedicina seria um recurso necessário. Também, em JUSTIFICATIVA DE
VOTO, o Vereador Igor Elson se declarou extremamente decepcionado
pela reprovação desse projeto. Da mesma forma, em JUSTIFICATIVA DE
VOTO, o Vereador Paulinho do Churrasquinho explicou que se absteve,
mas que torce para que o município possa implantar esse importante
serviço. Da mesma maneira, em JUSTIFICATIVA DE VOTO, o Vereador
Jefinho do Balneário, discorreu que essa iniciativa poderia ser tomada
pelo Prefeito. Também, em JUSTIFICATIVA DE VOTO, o Vereador Professor
Rurdiney, expressou preocupação pela reprovação de uma matéria
salutar. Ainda, declarou que votou favorável porque o autor da proposição
se absteve. Igualmente, em JUSTIFICATIVA DE VOTO, o Vereador Pablo
Muribeca lamentou o veto e reiterou que a implantação da Telemedicina
no município, foi uma promessa de campanha do Prefeito Sérgio Vidigal.
VETO Nº. 41/2021: Mensagem N° 57/2021. Comunica sobre o Veto Total
ao autógrafo de Lei N°. 5.319, de dezenove de maio de dois mil e vinte e
um, relativo ao Projeto de Lei N°. 78/2021, de autoria do Vereador
Wellington Batista Guizolfe. Veto advindo do Executivo Municipal. Em
DISCUSSÃO, o Vereador Wellington Alemão explicou que esse projeto
seria em parceria com as faculdades de engenharia, para o município
conceder as escrituras dos terrenos e dos imóveis construídos. Então,
pediu o apoio dos nobres pares para a derrubada do referido veto. Foi à
votação. Veto mantido por dez votos favoráveis e dez votos desfavoráveis.
PROJETO INDICATIVO Nº. 137/2021: Institui o “Programa Mais
Autoestima” na Rede Municipal de Saúde, no âmbito do Município da
Serra e dá outras providências. Autoria da Vereadora Raphaela Moraes.
Não houve discussão. Foi à votação. Projeto Indicativo aprovado por
quinze votos favoráveis e quatro abstenções. PROJETO INDICATIVO Nº.
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153/2021: Cria a olimpíada da reciclagem na Rede Municipal de Ensino,
que visa a conscientização sobre o descarte e a destinação correta de
resíduos sólidos. Autoria do Vereador Igor Elson. Retirado de pauta a
pedido do autor. PROJETO INDICATIVO Nº. 175/2021: Autoriza a inclusão
do curso de capacitação de banho e tosa a ser disponibilizado pela
Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda no Município de Serra
e dá outras providências. Autoria da Vereadora Raphaela Moraes. Não
houve discussão. Foi à votação. Projeto indicativo aprovado por quatorze
votos favoráveis e três abstenções. 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. Palácio “Judith Leão Castello Ribeiro”.
Sala das Sessões “Flodoaldo Borges Miguel”. Em segunda-feira, dia
dezoito, mês de outubro, ano dois mil e vinte e um.
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