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ATA DA SEXAGÉSIMA OITAVA 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 QUARTA-FEIRA,
DIA TRÊS, MÊS DE NOVEMBRO, ANO DOIS MIL E VINTE E UM, ÀS
DEZESSEIS HORAS (03/11/2021, 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 três dias, do mês de novembro, 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; Raphaela Maria de Oliveira Moraes Vasques,
REDE; 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. 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 Filipenses,
capítulo quatro, versículo dezenove. Logo após, deliberou-se a Ata da
Sessão Ordinária do dia vinte e cinco de outubro, deste ano. Ata aprovada
por

vinte

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 Bulhões solicitou a inclusão
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do Projeto de Resolução Nº. 12/2021, na Ordem do Dia. PROJETO DE
RESOLUÇÃO Nº. 12/2021: Dispõe sobre o uso de carros oficiais, no âmbito
do Poder Legislativo do Município da Serra. Dispõe sobre o uso de carros
oficiais no âmbito do Poder Legislativo do município da Serra. Autoria da
Mesa Diretora. PROJETO DE LEI Nº. 146/2021: Dispõe sobre a realização
de análise das águas dos reservatórios das EMEFs e CMEIs no Município da
Serra, e dá outras providências. Autoria do Vereador Wellington Alemão.
PROJETO DE LEI Nº. 245/2021: Institui no Município da Serra, o Programa
de Cooperação e Código Sinal Vermelho, como forma de pedido de
socorro e ajuda para as mulheres em situação de violência doméstica ou
familiar, medida de combate e prevenção à violência doméstica, conforme
a Lei Federal Nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. Autoria do Vereador
Paulinho do Churrasquinho. Projeto de LEI Nº. 276/2021: Dispõe sobre a
instituição no Calendário Municipal, o evento denominado "Encontro de
Carros Antigos" e dá outras providências. Autoria do Vereador Sérgio
Peixoto. PROJETO INDICATIVO Nº. 196/2021: Dispõe sobre a aquisição de
Câmeras Corporais, para a Guarda do Município da Serra. Autoria do
Vereador Pablo Muribeca. PROJETO INDICATIVO Nº. 198/2021: Dispõe
sobre a obrigatoriedade da prestação de atendimento psicológico, na
modalidade presencial ou remota nas escolas de ensino público. Autoria
do Vereador Doutor William Miranda. PROJETO INDICATIVO Nº. 265/2021:
Incluir como atividade extracurricular de ensino, noções básicas sobre a
Lei Maria da Penha, nas Escolas Municipais da Serra. Autoria do Vereador
Rodrigo Caçulo. VETO Nº. 40/2021: Mensagem Nº 53/2021 do Executivo
Municipal. Comunica sobre o Veto Total ao Autógrafo de Lei Nº 5.324 de
31/05/2021, Projeto de Lei Nº 87/2021 do Vereador Wellington Batista
Guizolfe. Veto advindo do Executivo Municipal. VETO Nº. 45/2021:
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Mensagem N° 52/2021. Comunica sobre Veto Total ao Autógrafo de Lei N°
5.323, de vinte e seis de maio de 2021, relativo ao Projeto de Lei N°
84/2021, de autoria do Vereador Rodrigo Ferreira Corrêa. Veto advindo do
Executivo Municipal. VETO Nº. 50/2021: Mensagem Nº 65/2021.
Comunica sobre o Veto Total ao Autógrafo de Lei Nº 5.333, de
24/05/2021, do Projeto de Lei Nº 66/2021 do Vereador Igor Elson. Veto
advindo do Executivo Municipal. VETO Nº. 58/2021: Mensagem nº
76/2021 do Executivo Municipal. Comunica sobre o Veto Total ao
Autógrafo de Lei Nº 5.351, de quatro de agosto de 2021, Projeto de Lei Nº
237/2021, do Vereador Anderson Muniz. Veto advindo do Executivo
Municipal. REQUERIMENTO DE VOTO DE CONGRATULAÇÃO Nº. 189/2021:
Requer o VOTO DE CONGRATULAÇÃO em prol do "Mês do
Empreendedor", e em reconhecimento ao trabalho desenvolvido por
essas empresas, são eles: William Barbosa, Zenildo Antônio Miranda de
Aguiar, Maria de Lourdes de oliveira Mangabeira da Silva e Rosilene Lucia
de Oliveira Mangabeira da Silva. Autoria do Vereador Professor Rurdiney.
REQUERIMENTO DE VOTO DE CONGRATULAÇÃO Nº. 190/2021: Requer
Voto de Congratulação aos Desbravadores em homenagem ao Dia
Mundial dos Desbravadores. Carlos Eduardo Petter, Moab Silva e outros.
Autoria do Vereador Professor Rurdiney. REQUERIMENTO DE VOTO DE
CONGRATULAÇÃO Nº. 191/2021: Requer Voto de Congratulação as
Servidoras Públicas do Município da Serra: Heloisa Karine Campos e
Mônica Schunk. Autoria do Vereador Saulinho da Academia. GRANDE
EXPEDIENTE/ORADORES INSCRITOS. Consoante o Artigo Nº 192,
Parágrafo 3º, do RI, inscreveram-se para o pronunciamento os seguintes
Vereadores: Igor Elson, Rodrigo Caldeira, Wellington Alemão, Anderson
Muniz, Sérgio Peixoto, Pablo Muribeca, Teilton Valim e Professor
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Rurdiney. No PRIMEIRO PRONUNCIAMENTO, o Vereador Igor Elson
saudou todos os presentes e aos que acompanhavam a sessão
remotamente. Apresentou um vídeo na UPA de Serra Sede, porque a sua
filha se machucou e com a unha do dedo solta, buscou atendimento
médico naquela unidade. Então, relatou no vídeo que a médica pediatra
que a atendeu, encaminhou a sua filha para o Hospital Infantil de Vitória.
Assim, entendeu que a médica estava com má vontade de fazer uma
pequena cirurgia, no dedo de sua filha. Assim, sugeriu ao executivo que
colocasse nas UPAS, um gerente ou um subgerente. Em todos os períodos
nos plantões, e esse gerente ou subgerente teria a autonomia para
discernir junto à operação clinica do local, se aquilo seria viável ou não.
Também, exibiu alguns vídeos mostrando ruas alagadas em Jacaraípe,
após as chuvas e relatou que alguns moradores e comerciantes estão
cobrando aos vereadores a questão da integração da Prefeitura com o
Governo do Estado e explicou que se a Prefeitura não fizer uma ação de
troca dos PVs da região, as ruas conectadas a Avenida Abdo Saad,
continuarão a alagar porque a citada avenida estaria mais elevada, por
causa da obra do DER. No SEGUNDO PRONUNCIAMENTO, o Vereador
Rodrigo Caldeira saudou aos presentes e aos que acompanhavam pelas
redes sociais. Em seguida, comentou sobre a sua participação na ordem
de serviço do Ginásio Poliesportivo para o Colégio Américo Guimarães
Costa, relatou que é uma parceria do Prefeito Sérgio Vidigal, o Deputado
Vandinho Leite e o Governador do Estado, Renato Casagrande. Assim,
agradeceu a todas as autoridades envolvidas em nome da comunidade de
Nova Carapina Grande. Na sequência, esclareceu sobre o Projeto de
Resolução Nº 12/2021, que busca regulamentar os veículos existentes
nesta Câmara Municipal, lamentou sobre as notícias divulgadas em jornais
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locais e rede sociais, o que deixou a população serrana indignada. Então,
explanou que tudo isso que saiu na mídia são boatos e inverdades. Nesse
sentido, ressaltou que foi procurado por vários jornais e concedeu
entrevista a todos, porém, as notícias não foram postadas de forma
correta. Por isso, considerou que foi uma matéria maldosa e que teria
politicagem no meio para atrapalhar o bom trabalho que está sendo
realizado. O Presidente desta câmara falou que não existe aluguel de carro
para cada vereador e explicou isso não precisava de votação, pois ele tem
autonomia para fazer de forma administrativa, contudo, ponderou que
está trabalhando para regulamentar, para deixar a casa em ordem. Além
disso, comentou que as coisas boas feitas pelos vereadores desta Casa de
Leis, ninguém divulga nas mídias ou compartilha nas redes sociais. Nesse
sentido, pediu mais sensibilidade da população e da imprensa. Então,
argumentou que errado seria não regulamentar as normas de uso dos
veículos oficiais. Em APARTE, o vereador Wilian da Elétrica parabenizou a
belíssima explicação sobre a situação, opinou que isso foi publicado na
mídia, por um jornal pequeno e ponderou que essas imprensas
precisariam buscar a informação correta de um assunto, antes de divulgar
na mídia de forma errada. Também, em APARTE, o Vereador Wellington
Alemão parabenizou ao presidente pela posição e enfatizou que ele não
foi reeleito como presidente por acaso. Por fim, afirmou que ele apenas
quer deixar as coisas da forma certa e um jornalzinho divulgou mentiras.
Então, reiterou que acredita no seu trabalho e na sua índole. Em seguida,
em APARTE, o Vereador Professor Artur concordou com o presidente,
disse que não seria difícil entender o que o projeto, bastaria querer
entender, e que poderia contar com o seu voto favorável. Logo após, em
APARTE, o Vereador Alex Bulhões apontou que é muito fácil replicar
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mentiras e fofocas na política e ressaltou que dizer não para o Projeto de
Resolução Nº. 12/2021, é dizer sim para as coisas continuarem de
qualquer jeito, com cada um fazendo o quer. Assim, afirmou que vota em
sim para a regulamentação da utilização dos carros da Câmara Municipal
da Serra. Igualmente, em APARTE, o Vereador Fred elogiou ao presidente
por sua fala e disse que mesmo sofrendo ataques de todos os lados,
respondeu a todos, mas, infelizmente postaram mentiras nas mídias.
Ainda, argumentou que isso seria coisa de candidatos que não
conseguiram vencer nas urnas. Do mesmo modo, em APARTE, a
Vereadora Elcimara Loureiro parabenizou ao presidente, pela atitude de
subir na Tribuna e esclarecer a todos esses boatos. Depois, concordou
com a regulamentação dos carros desta casa, pois isso, dará transparência
para os munícipes. Da mesma maneira, em APARTE, o Vereador Rodrigo
Caçulo parabenizou a fala do presidente e disse que as coisas boas, os
jornais não divulgam nas mídias e nas redes sociais. Da mesma forma, em
APARTE, o Vereador Jefinho do Balneário apontou que a maldade, tira o
tempo desta casa de leis, pois poderiam estar aprovando os projetos para
ajudar a população, mas, estão tendo que explicar algo que é necessário,
que é essa regulamentação do uso dos carros desta câmara. Em seguida,
em APARTE, o Vereador Sérgio Peixoto parabenizou pela fala e disse que
trabalha para o povo, por isso, ele concorda com o projeto de
regulamentação do uso dos carros oficiais. Ainda, em APARTE, O Vereador
Ericson Duarte disse que todos conhecem o caráter do presidente, todos
sabem que ele não apresentaria um projeto irresponsável, e que poderia
contar sempre com ele. Ao retomar a fala, o presidente relatou que
quando assumiu a casa em dois mil e dezoito, ficou muito preocupado,
pois, esta casa continha mais de oitocentos mil reais em dívida. Porém,
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realizou um trabalho sério, com excelência, e no final daquele ano,
repassou para a Prefeitura mais de quatrocentos mil reais, sendo no
seguinte ano, repassou mais de quatro milhões, contudo, sobre isso nunca
colocaram uma linha no jornal, e afirmou que as coisas boas a mídia não
divulga e não são compartilhadas. Por fim, afirmou que seus nobres pares,
nesta Casa de Leis são pessoas trabalhadoras e honestas, e que a
população serrana pode ficar tranquila, pois o presidente também é.
No TERCEIRO PRONUNCIAMENTO, o Vereador Wellington alemão saudou
aos presentes e aos que acompanharam a sessão remotamente. Falou
sobre o Projeto de Lei 308/2021, citado na sessão passada, e anunciou
que chegarão sete engenheiros e arquitetos para agilizar a licitação dos
projetos de obras, para agilizar o desenvolvimento do município. Logo
após, comentou sobre as fortes chuvas que ocorreram no município,
durante o final de semana. Assim, comentou que causaram alagamentos
em alguns bairros de sua região, e que felizmente, a população não
perdeu nada, mas, ressaltou que o desassoreamento precisaria começar
pelo Bairro Cascata. Além disso, informou que esteve na ordem de serviço
do Ginásio da escola de Carapina. Ainda, comemorou o fato de uma
mulher está governando o Estado do Espirito Santo, no momento,
substituindo o Governador. Ainda, informou que na última semana esteve
no Plenário apurando sobre a CEI do TIMS, e foi visto que essa empresa
deve um valor muito alto para a Prefeitura. Também, demonstrou
indignação por ter saído uma notícia no jornal, que os vereadores que
formam a Mesa Diretora da CEI, estavam aplaudindo a essa empresa.
Nesse sentido, apontou que este jornal cometeu uma falta de respeito
com os vereadores que estavam averiguando, o que a empresa deve para
o município. Em APARTE, o Vereador Teilton Valim disse que ficou muito
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claro, que os jornais não estão noticiando as coisas boas que acontecem
nesta câmara. Assim, disse que o intuito da CEI é esclarecer os fatos,
corrigir os problemas, e o pagamento do débito devido à Prefeitura. Ao
retomar sua fala, o discursante corroborou com a fala do Vereador Teilton
Valim e disse que essa é a função dos vereadores, esclarecer para
população o que está acontecendo. Por fim, relatou que o Secretário de
Finanças, logo responderá ao ofício, informando do valor do débito do
TIMS para o município. No QUARTO PRONUNCIAMENTO, o Vereador
Anderson Muniz saudou à Mesa Diretora, aos Edis presentes e ao público
que assistiu a sessão. Iniciou o discorrendo sobre as fortes chuvas que
ocorreram no munícipio, nesses últimos dias. Nesse sentido, informou que
acompanhou toda a equipe da Secretaria de Serviços da Serra e que viu de
perto os problemas causados pelas fortes chuvas em muitas casas,
especialmente, as pessoas que vivem em condições mais carentes. Assim,
mostrou as ações que executou durante aquelas fortes chuvas e que
visitou e percorreu vários bairros da cidade, na madrugada e viu de perto
o sofrimento dos moradores. Além disso, relatou que durante a
fiscalização, acompanhado por um dos seus assessores, e que o carro
daquele servidor, teve o pneu rasgado, em decorrência dos danos nas
vias. Então, o Vereador Anderson Muniz afirmou que pagou os custos
daquele incidente com o veículo que foi utilizado. Falou que sempre lutará
pela liberdade de expressão. Questionou a impressa referente a não ter
nenhuma página publicada referente a CPI da CESAN. Também, discorreu
sobre a CEI do saneamento e lamentou que em alguns jornais a CESAN e
AMBIENTAL Serra tem comprado alguns veículos de comunicação e por
isso, não divulga os trabalhos da CEI do Saneamento. Ainda, ressaltou a
importância dos gastos com o dinheiro público e da responsabilidade ao
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como utilizá-lo. Nesse sentido, sugeriu que a imprensa trabalhasse com a
imparcialidade e que não implique nos jornais os seus interesses políticos,
financeiros

ou

econômicos.

Nesse

sentido,

discorreu

que

a

regulamentação dos veículos oficiais é necessária e que votará qualquer
ato de regulamentação desta Casa de Leis. Em seguida, reiterou que a
CESAN e a AMBIENTAL SERRA têm comprado as empresas de
comunicação, para que elas não divulguem a verdadeira realidade do
saneamento da Serra. No QUINTO PRONUNCIAMENTO, o Vereador Sergio
Peixoto saudou aos Edis e ao público que assistiu a sessão. Logo após,
falou sobre o funcionalismo público e afirmou que são esses profissionais
que sustentam a administração. Por isso, devem ser valorizados em todas
as áreas que ocupam e sugeriu que seja feito um plano de cargos e
salários, tanto para os funcionários estaduais, bem como os funcionários
municipais. Assim, solicitou que seja incluído nessa nova reforma
administrativa um plano de cargos e salários para todo o funcionalismo
público do Município da Serra. Em seguida, comunicou que levará ao
conhecimento do Prefeito da Serra, e da Secretária de Saúde para que
medidas possam ser tomadas, referente ao caso da filha do Vereador Igor
Elson. Além disso, reiterou sobre o problema da Avenida Abdo Saad, e
informou que será realizada uma parceria com o Governo do Estado e a
Prefeitura da Serra para a solução do alagamento em Jacaraípe. Ainda,
parabenizou a Prefeitura da Serra pela disponibilização de vários kits de
alimentação para os alunos das escolas municipais. Também, agradeceu a
Secretaria de Serviços pela limpeza realizada, no dia de finados nos
cemitérios da cidade. Por fim, anunciou que solicitará ao Executivo
Municipal, mais investimentos para a melhoria das estradas rurais do
município da Serra. Ato contínuo, o Presidente Rodrigo Caldeira
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comunicou que os Vereadores Pablo Muribeca, Teilton Valim e Professor
Rurdiney ficaram inscritos para a próxima sessão. 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.

O Presidente, Vereador Rodrigo Caldeira

solicitou a recomposição de quórum. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº.
12/2021: Dispõe sobre o uso de carros oficiais no âmbito do Poder
Legislativo do Município da Serra. Autoria da Mesa Diretora. Em
DISCUSSÃO, o Vereador William Miranda esclareceu que esse projeto de
resolução é exclusivamente para regulamentar os quatro veículos
utilitários pequenos e uma van desta Casa de Leis. Também, explicou que
regulamentar é estabelecer as normas para a utilização dos veículos e
responsabilizar a quem descumpri-las. Assim, declarou que votará
favorável e que se futuramente, esta Casa de Leis resolver alugar ou
adquirir qualquer veículo, desde já abrirá a mão desse veículo. Em
seguida, em DISCUSSÃO, O Vereador Professor Rurdiney explicou que
discursaria sobre o tema, mas não houve tempo. Ainda, relatou que foi
procurado pela mídia e por alguns cidadãos e que foi claro em esclarecer
que se tratava de um projeto de resolução e que não aumentava o custeio
desta

Casa

de

Leis.

Nesse sentido,

discorreu

que

agir

com

responsabilidade é não fugir do compromisso com o povo, não fugir do
Plenário, ter convicção do voto e votar naquilo que é correto e que esse
projeto, proposto pela Mesa Diretora regulamenta o uso de carro oficial,
em atos oficiais desta casa. Caso o vereador o use de forma indevida,
precisa ser punido. Então, ressaltou que até o momento, não existia a
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regulamentação do uso desses veículos. Assim, declarou que votará
favorável pela regulamentação e transparência de todos os atos desta
casa. Da mesma forma, em DISCUSSÃO, o Vereador Paulinho do
Churrasquinho argumentou que viu a importância desse projeto, porque
essa regulamentação é necessária e que isto que está em votação neste
momento. Também, ressaltou a importância desse esclarecimento, para
combater as inverdades e tentativas de macular a imagem desta Casa de
Leis que trabalha diuturnamente, como o Nobre Vereador Anderson
Muniz que estava trabalhando às quatro horas da manhã, como a maioria
dos parlamentares faz quando chove, quando a população precisa,
lembra-se primeiro do líder comunitário e do vereador. Então, anunciou
que votará favoravelmente nessa matéria, inclusive, informou nunca
utilizou o carro oficial, mas se usar, precisaria ser responsável. Assim,
parabenizou ao Presidente Rodrigo Caldeira pela proposição. Foi à
votação. Projeto de Resolução aprovado por dezesseis votos favoráveis.
Logo após, o Presidente Rodrigo Caldeira explicou que não votou, porque
só vota em caso de empate, porém, se ocorresse, votaria favorável pela
regulamentação, pela transparência e pelo certo nesta Casa de Leis. Em
JUSTIFICATIVA DE VOTO, o Vereador Anderson Muniz citou o Artigo sexto
do referido projeto de resolução. Nesse sentido, reiterou que votou
favorável à matéria, para regularizar o uso dos veículos oficiais. Em
seguida, em JUSTIFICATIVA DE VOTO, o Vereador Professor Artur
parabenizou aos nobres colegas pela coerência e responsabilidade. Do
mesmo modo, em JUSTIFICATIVA DE VOTO, o Vereador Professor
Rurdiney explicou que não votou para receber duzentos litros de gasolina,
para ter um carro à sua disposição, para a casa comprar ou alugar vinte e
três carros. Assim, votou favorável porque as coisas precisam estar claras
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e transparentes, porque o regimento não especifica isso. Além disso,
argumentou que cada parlamentar deveria votar de acordo com o seu
entendimento e defender a sua posição. Em seguida, explicou que votou a
favor porque entendeu que a regulamentação dos carros oficiais desta
Casa de Leis é importante para a cidade, assim como a regulamentações
do uso dos carros oficiais do executivo, que também precisa ser claro e
estabelecer quem tem o direito e quando o tem, bem como os gastos para
o município. Nesse sentido, enfatizou que seria fácil cobrar dos
vereadores algumas ações e retirar o foco do executivo, que também
precisaria ser fiscalizado e cobrado. Então, desejou que o Executivo
Municipal tenha a mesma sensibilidade. Além disso, reforçou que votou
pela regulamentação, o que não significa que deseja ter carro oficial e
mordomia, como algumas mídias publicaram, e que o vereador não tem as
mordomias que as pessoas pensam. Da mesma forma, em JUSTIFICATIVA
DE VOTO, O Vereador Rodrigo Caçulo declarou que vota favorável quantas
vezes forem necessárias. Ainda, declarou que nunca teve mordomia,
apenas trabalho. Também, ressaltou que os parlamentares devem votar e
justificar os seus votos. Logo após, em JUSTIFICATIVA DE VOTO, o
Vereador Professor Alex Bulhões esclareceu que votou sim, pela
regulamentação dos carros oficiais desta Casa de Leis, e que em caso de
dúvidas, bastaria ler o referido projeto de resolução, disponível no sítio
eletrônica desta Câmara Municipal. Também, em JUSTIFICATIVA DE VOTO,
o Vereador Paulinho do Churrasquinho ressaltou que votou de acordo
com a sua consciência e que não foge do debate e da sua
responsabilidade, para a qual foi eleito. Por fim, enfatizou que votou pela
regulamentação do uso dos veículos oficiais. Além disso, parabenizou ao
Presidente

Rodrigo

Caldeira

pela

proposição.

Em seguida,

em
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JUSTIFICATIVA DE VOTO, o Vereador Igor Elson declarou que votou sim e
que votaria quantas vezes fossem necessárias, porque o presidente desta
casa teve a humildade em reconhecer que havia um ato administrativo
que precisava de regulamentação. Ainda, explicou que como vereador
deve dar sustentabilidade à Mesa Diretora, presidida pelo Vereador
Rodrigo Caldeira. Por isso, votará favoravelmente em todas as proposições
que forem legais, morais e éticas que precisarem de regulamentação para
o bem da sociedade serrana. Igualmente, em JUSTIFICATIVA DE VOTO, o
Vereador Fred também declarou que votou pela regulamentação dos
carros oficiais que esta casa possui. Da mesma maneira, em JUSTIFICATIVA
DE VOTO, o Vereador Jefinho do Balneário afirmou que votou sim e que o
referido projeto de resolução está disponível no sítio eletrônico desta Casa
de Leis. Logo após, em JUSTIFICATIVA DE VOTO, o Vereador Sérgio Peixoto
explicou que votou pela regulamentação dos veículos oficiais existentes
nesta Casa de Leis. Além disso, esclareceu que o presidente desta Casa de
Leis, dentre os parlamentares, é o único gestor de despesas e que mesmo
após o mandato, responderá pelos seus atos de gestão desta casa. Do
mesmo modo, em JUSTIFICATIVA DE VOTO, o Vereador Ericson Duarte
afirmou que votou pela regulamentação e que sempre votará. Em seguida,
em JUSTIFICATIVA DE VOTO, o Vereador Wellington Alemão anunciou que
votou pela regulamentação, bem como parabenizou ao Presidente
Rodrigo Caldeira pela proposição. Ainda, em JUSTIFICATIVA DE VOTO, a
Vereadora Elcimara anunciou que a Vereadora Raphaela Moraes passou
por uma cirurgia há uns quinze dias, que seria favorável ao projeto, que se
estivesse presente, votaria sim, mas precisou se retirar para uma revisão
de cirurgia e apresentará o atestado médico na próxima sessão. Logo
após, o Presidente Rodrigo Caldeira recomendou que a imprensa e a todos
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que atacaram aos parlamentares desta Casa de Leis, que fizessem o
mesmo com todos os órgãos públicos como a Prefeitura, o Poder
Judiciário, a Assembleia Legislativa, Governo Estadual e Tribunal de
Contas, porque passou por vários carros da Prefeitura, depois do horário
rodando, inclusive em porta de boteco. Assim, que fizessem a mesma
fiscalização vergonhosa, empenhada contra esta casa, que nada fez de
errado. 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. Não
houve discussão. Foi à votação. Projeto Indicativo aprovado por dezesseis
votos favoráveis. PROJETO INDICATIVO Nº. 146/2021: Determine que os
serviços terceirizados pelo poder público que utilizavam veículos,
caminhões e máquinas para a prestação de serviços, sejam equipados com
GPS para o rastreamento, e dá outras providências. Autoria do Vereador
Doutor William Miranda. Em DISCUSSÃO, o Vereador William Miranda
explicou que o projeto visa dar transparência e verificar o bom uso do
bem público. Foi à votação. Projeto Indicativo aprovado por dezesseis
votos favoráveis. PROJETO INDICATIVO Nº. 171/2021: Autoriza a inclusão
do curso de capacitação de Mestre de Obras e Ajudante de Obras 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 sete votos favoráveis, quatro desfavoráveis e três
abstenções. PROJETO INDICATIVO Nº. 253/2021: Dispõe sobre a
implantação do Sistema de Eco Barreiras ou Redes de Proteção na Rede
Hidrográfica para Contenção de Resíduos Sólidos, no Munícipio da Serra e
dá outras providências. Autoria do Vereador Wellington Alemão. Não
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houve discussão. Foi à votação. Projeto Indicativo aprovado por dezesseis
votos favoráveis. PROJETO INDICATIVO Nº. 280/2021: Institui o Plano
Municipal de Esporte e Lazer. Autoria do Vereador Professor Artur. Não
houve discussão. Foi à votação. Projeto Indicativo aprovado por quinze
votos favoráveis. REQUERIMENTO Nº. 128/2021: Requer a Prorrogação do
Prazo de Vigência da Comissão Especial de Inquérito. Autoria dos
Vereadores Anderson Muniz, Adriano Galinhão, Elcimara Loureiro, Fred e
Wilian da Elétrica. Não houve discussão. Foi à votação. Requerimento
aprovado por quinze 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. Palácio “Judith Leão Castello Ribeiro”.
Sala das Sessões “Flodoaldo Borges Miguel”. Em quarta-feira, dia três de
novembro, ano dois mil e vinte e um.
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