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ATA DA SEXAGÉSIMA NONA 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 OITO, MÊS DE NOVEMBRO, ANO DOIS MIL E VINTE E UM, ÀS
DEZESSEIS HORAS (08/11/2021, 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 oito 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 Salmos,
capítulo cento e trinta e nove, versículo quatorze. Logo após, deliberou-se
a Ata da Sessão Ordinária do dia vinte e sete de outubro, deste ano. Ata
aprovada 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. PROJETO DE LEI Nº. 257/2021: Denomina Ponte “Vista do Mestre
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Álvaro”, a ponte sem nome localizada na Avenida Montanha em Planalto
Serrano. Autoria do Vereador Paulinho do Churrasquinho. PROJETO DE LEI
Nº. 229/2021: Dispõe sobre a criação do "Observatório de Proteção
Integral da Criança e do Adolescente", no Município da Serra e dá outras
providências. Autoria da Vereadora Elcimara Loureiro. PROJETO DE LEI Nº.
360/2021: Dispõe sobre a concessão de abono aos servidores da
administração direta e indireta do Município da Serra e dá outras
providências. Autoria do Executivo Municipal. EMENDA Nº. 20/2021:
Altera o inciso VIII do artigo 2º, do Projeto de Lei 360/2021, que dispõe
sobre a concessão de abono aos servidores da Administração Direta e
Indireta do Município da Serra e dá outras providências. Autoria do
Vereador Professor Alex Bulhões. PROJETO INDICATIVO Nº. 144/2021:
Dispõe sobre a criação do Projeto Coordenadores de Pais, no âmbito do
Município Da Serra. Autoria do Vereador Professor Rurdiney. PROJETO
INDICATIVO Nº. 152/2021: Dispõe sobre os procedimentos relacionados à
humanização do luto materno e parental, nas Instituições de Saúde do
Município da Serra. Autoria do Vereador Igor Elson. PROJETO INDICATIVO
Nº. 178/2021: Dispõe instituir o “Programa Mestre Álvaro”, no Município
da Serra, visando o incentivo ao turismo e a preservação do meio
ambiente. Autoria do Vereador Wellington Alemão. VETO Nº. 34/2021:
Mensagem Nº 46/2021. Comunica sobre o Veto Total ao Autógrafo de Lei
Nº 5.306/2021, do Projeto de Lei Nº 53/2021, de autoria do Vereador
Rurdiney da Silva. Veto advindo do Executivo Municipal. VETO Nº.
60/2021: Mensagem Nº 80/2021, do Executivo Municipal. Comunica sobre
o Veto Total ao Autógrafo de Lei Nº 5.352 de 09 de agosto de 2021,
Projeto de Lei Nº 98/2021, do Vereador William Miranda. Veto advindo do
Executivo Municipal. REQUERIMENTO DE VOTO DE CONGRATULAÇÃO Nº.
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192/2021: Requer Voto de Congratulação em prol do "Dia do Diretor
Escolar", a Lucilene Campos de Couto das Neves, Diretora da Escola
Adventista da Serra.

Autoria do

Vereador

Professor Rurdiney.

REQUERIMENTO DE VOTO DE CONGRATULAÇÃO Nº. 193/2021: Requer
Voto de Congratulação aos Diretores dos Centros Municipais de Educação
Infantil, em prol do "Dia do Diretor Escolar". Diretores homenageados:
Rosemeire dos Santos, Luciane Tongo Amorim Silva e outros. Autoria do
Vereador

Professor

Rurdiney.

REQUERIMENTO

DE

VOTO

DE

CONGRATULAÇÃO Nº. 194/2021: Requer Voto de Congratulação aos
Diretores das Escolas Municipais de Ensino Fundamental, em prol do "Dia
do Diretor Escolar". Diretores homenageados: Luzia Pinheiro de Souza
Gonçalves, Cristiano Portilho Carneiro e outros. Autoria do Vereador
Professor Rurdiney. REQUERIMENTO DE VOTO DE CONGRATULAÇÃO Nº.
195/2021: Requer Voto de Congratulação, em prol do "Dia do Diretor
Escolar". Diretores homenageados: Adenilson Mendes dos Santos, Adriana
Ferraz Uliana e outros. Autoria do Vereador Professor Rurdiney.
REQUERIMENTO DE VOTO DE CONGRATULAÇÃO Nº. 196/2021: Requer
Voto de Congratulação ao adolescente Lucca Volnei Medina Bitti Padilha.
Autoria do Vereador Teilton Valim. REQUERIMENTO DE VOTO DE
CONGRATULAÇÃO Nº. 197/2021: Requer Voto de Congratulação aos
Senhores: Sócrates da Silva Pinto, Fernando Costa Batista e Jailton
Barbosa Soares. Autoria do Vereador Fred. REQUERIMENTO DE VOTO DE
CONGRATULAÇÃO Nº. 198/2021: Requer Voto de Congratulação em prol
do "Dia do Diretor Escolar". Diretora: Dannyelly Calmon Barcelos Vieira.
Autoria

do

Vereador

Professor

Rurdiney.

GRANDE

EXPEDIENTE/ORADORES INSCRITOS. Consoante o Artigo Nº 192,
Parágrafo 3º, do RI, inscreveram-se para o pronunciamento os seguintes
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Vereadores: Pablo Muribeca, Professor Rurdiney, Rodrigo Caçulo, Cleber
Serrinha, Raphaela Moraes, Wellington Alemão, Anderson Muniz, Sérgio
Peixoto e Paulinho do Churrasquinho. A Vereadora Raphaela Moraes
declinou e o Vereador Paulinho do Churrasquinho ficou inscrito para a
próxima sessão. No PRIMEIRO PRONUNCIAMENTO, o Vereador Pablo
Muribeca cumprimentou aos presentes. Logo após, discorreu sobre o
abono salarial para os professores, por meio do FUNDEB. Também
comentou que outras cidades disponibilizaram esse benefício para os
profissionais da educação. Também, leu o Requerimento do SERMUS,
encaminhado para esta casa com a solicitação de um abono salarial de
dois mil reais para os servidores da educação. Ainda, questionou onde
estaria a prioridade do executivo, porque os servidores da Educação têm
essa prerrogativa pelo FUNDEB; e que folga não coloca o alimento nas
mesas das pessoas. Ademais, lamentou a situação dos profissionais da
Saúde. Enquanto, o executivo empenhou a quantia por volta de oito
milhões de reais em publicidade, mais quatro milhões de reais em árvore
de natal. No SEGUNDO PRONUNCIAMENTO, o Vereador Professor
Rurdiney saudou aos presentes e aos que acompanharam remotamente.
Em seguida, relatou que teve a oportunidade de subir ao topo do Monte
Mestre Álvaro, elogiou a limpeza na trilha, contudo, lamentou a falta de
sinalização. Também, ressaltou que o Mestre Álvaro é um dos maiores
picos litorâneos do Brasil. Ainda, comentou que esteve com o Secretário e
Vice-Prefeito Tiago Carreiro. Com isso, teve a oportunidade de conhecer o
planejamento estratégico da secretaria, e que gostaria de vê-lo acontecer,
inclusive, a Lei Chico Prego está interrompida há alguns anos e que precisa
de continuidade, mas que a secretaria pretende aperfeiçoá-la. Além disso,
informou que se reuniu com o Secretário Alessandro Bermudes, porque
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entende que política pública é feita com diálogo e ainda faltam algumas
respostas claras para algumas situações. Então, discorreu sobre o
concurso público, porque mais de cinquenta mil inscritos aguardam
ansiosos por um parecer oficial da Prefeitura, que entende que não seria
de alçada exclusiva do Secretário Alessandro Bermudes, mas o município
precisa com urgência dar continuidade ou cancelar oficialmente essa
seleção. Também, informou sou o processo seletivo para DT, e que
segundo o secretário, uma proposta de prorrogação dos contratos atuais
está em estudo. Em seguida, apontou que existem recursos específicos
para a Educação e que Abono salarial não seria uma esmola, ainda,
lamentou que o município esteja usando o quinquênio e decênio como
complementação de renda, e que o mais importante seria a recomposição
salarial e continua sem previsão. Além disso, discorreu sobre o
ressarcimento referente ao uso de dados dos professores durante a
pandemia. Por fim, reiterou sobre o uso dos carros oficiais desta Casa de
Leis, conforme o Projeto de Resolução 12/2021, bem como informou o
encaminhamento de requerimento de informações sobre os carros oficiais
do Executivo Municipal, com relatório detalhado dos carros próprios e
locados e questionou também o porquê de carro de secretário não estar
identificado. NO TERCEIRO PRONUNCIAMENTO O Vereador Cleber
Serrinha saudou aos presentes e aos que acompanharam pelas redes
sociais. Em seguida, um vídeo com o triste fato de uma pessoa agrediu a
um trabalhador do sistema rodoviário, no terminal de Itacibá. Então,
discorreu sobre as dificuldades que os motoristas enfrentam, após a
retirada dos cobradores. Nesse sentido, defendeu o retorno desses
profissionais, porque a ausências dos cobradores também prejudica aos
usuários que precisam aguardar em filas até na chuva para recarregar o
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cartão do Vale Transporte. Também, relatou que as mudanças feitas pelo
Governador, sobre os trocadores afetou muito a categoria dos
rodoviários. Ainda, pediu a sensibilidade da Secretaria de Segurança do
Estado para reforçar a segurança dentro dos terminais. Em APARTE, O
Vereador Pablo Muribeca parabenizou a fala do orador, em defesa da
categoria e explanou que tudo isso seria culpa do Governador do Estado,
que os deixou em situação precária. Ao retomar a fala, comemorou as
ordens de serviços da ampliação da escola Mestre Álvaro e da drenagem
no Bairro Santo Antônio, como solução dos problemas causados pelas
enchentes. Por fim, agradeceu o Prefeito Sérgio Vidigal pelo apoio em seu
mandado. No QUARTO PRONUNCIAMENTO, o Vereador Rodrigo Caçulo
saudou aos presentes e aos que acompanharam pelas redes sociais. Em
seguida, discorreu sobre os empreendimentos na Cidade da Serra, e exibiu
um vídeo da reinauguração do churrasquinho de sua esposa, Senhora
Fabiana, mostrando o sucesso atingido. Também, disse que nada foi fácil,
relatou os momentos conturbados no início do negócio, ressaltou com
muita alegria que atualmente, emprega a mais de trinta famílias do
município. Nesse sentido, pediu a sensibilidade do Prefeito Sérgio Vidigal
para dar mais atenção e oportunidade para os pequenos empresários da
cidade, pois podem geram mais empregos no município. Em APARTE, o
Vereador Adriano Galinhão o parabenizou pela linda história de sucesso
da sua esposa e disse que eles são incentivos para as pessoas que querem
começar um negócio. Em APARTE, o Vereador Jefinho do Balneário
acreditou que não foi fácil e afirmou que pessoas como ele e sua esposa
contribuem muito mais para o município, do que as grandes empresas
como Arcelor e Vale. Em APARTE, o Vereador Pablo Muribeca parabenizou
à sua esposa Fabiana e disse que o atendimento do seu negócio é
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diferenciado e de qualidade. Ao retomar sua fala, o discursante deixou
uma observação, que na festa de reinauguração, com uma linda história
de vida, nenhum jornal elogiou ou publicou sobre o evento, para divulgar
o crescimento e sucesso dos empreendedores da cidade. No QUINTO
PRONUNCIAMENTO, o Vereador Welington Alemão saudou aos presentes
e aos que assistiram a sessão. Em seguida, discorreu sobre a necessidade
do plano de cargos e salários para os servidores municipais da Serra e
ressaltou a sua importância, pois os salários encontram-se defasados.
Além disso, informou que o bairro Vista da Serra tem sofrido com muitos
furtos de carros, por isso, sugeriu para a Guarda Municipal para que
reforce a segurança naquele bairro. Ainda, discorreu sobre o projeto
referente o abono para os professores municipais da cidade da Serra,
explicou que os profissionais da área da saúde, também deveriam ter o
mesmo direito, não só algumas classes mais todo o funcionalismo público
municipal. Também, reiterou a necessidade de explorar o Mestre Álvaro e
incentivar o turismo e a preservação do Meio Ambiente, citou que existe
um projeto referente ao tema. Em APARTE, o Vereador Prof. Rurdiney
citou que sem investimentos, o turismo, a cultura e o esporte da Serra
seria fortalecido. Então, sugeriu para o Prefeito Sérgio Vidigal a aproveitar
todo o projeto feito pelo Vereador Pronunciante e o sancionasse na
íntegra. Ainda, questionou que foram poucos os projetos sancionados e
todos que retornaram para essa Casa de Leis, foram vetados em sua
totalidade. Ao retomar a sua fala, O Vereador Welington Alemão citou a
Lei Chico Prego e comentou que os artistas locais não são valorizados, o
que não acontece com os artistas nacionais. Assim, apontou a necessidade
de criar uma lei, para dar uma maior notoriedade aos artistas locais. Além
disso, parabenizou aos funcionários do setor de Protocolo da Prefeitura da
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Serra, que estão fazendo um trabalho de forma célere e eficiente.
Explanou que a atual administração do Executivo Municipal da Serra tem
realizado um bom trabalho, o que atrairá mais desenvolvimento para o
município e com o orçamento que virá para esta Casa de Leis, será
benéfico para a população serrana. No SEXTO PRONUNCIAMENTO, o
Vereador Anderson Muniz saudou aos Edis presentes e ao público que
assistiu a sessão. Na sequência, opinou sobre o abono para a classe dos
professores do Munícipio da Serra e dos profissionais da área da saúde,
comentou que seria gratificante votar um abono salarial para os
professores, para que esses profissionais pudessem usufruir, pois, são
profissionais que contribuíram muito para o município da Serra. Contudo,
indicou a importância da atenção questão orçamentária do município.
Assim, sugeriu para a administração da Prefeitura da Serra que disponha
dessas bonificações, porém, com muita responsabilidade. Em APARTE, o
Vereador Alex Bulhões explicou que é um anseio para os professores da
Serra. Entretanto, o mais importante é o reajuste salarial da categoria que
está defasado. Em APARTE, o Vereador Prof. Rurdiney falou da
importância do abono, mas o que resolveria o problema é o reajuste e a
revisão do plano de carreira do magistério. Ainda, indicou que os recursos
provenientes do FUNDEB contemplam não só os professores, mas a todos
os servidores que atuam na educação. Ao retomar a fala, o pronunciante
agradeceu ao Poder Executivo da Serra, pelo atendimento da demanda
que foi solicitada da Avenida Brasil, no Bairro Novo Horizonte. Também,
informou que tem conversado com a Secretária de Saúde da Serra,
referente ao aumento do número de efetivo de profissionais da área da
saúde para o município. Então, relatou que a Secretária confirmou que
contrataria mais profissionais de saúde, em todas as unidades de saúde do
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município da Serra e que com as unidades de saúde contando com o seu
quadro de profissionais em ordem, desafogará as UPAs. No SÉTIMO
PRONUNCIAMENTO, o Vereador Sérgio Peixoto saudou aos presentes. Em
seguida, comentou que os vereadores tiveram seus nomes badalados
durante o fim de semana, mas afirmou que sempre agiu com
responsabilidade e que nunca utilizou combustível da CMS, e que a
gasolina citada pela imprensa, não será colocada em seu fusquinha.
Depois, anunciou a ordem de serviço no Bairro Eldorado e que o Prefeito
Sérgio Vidigal tem contribuído com muitas obras no município, inclusive,
discorreu sobre o plano de uma nova construção do Colégio João Loiola,
para dar espaço a um mercado municipal. Além disso, anunciou que em
breve, as marcações de consultas serão feitas virtualmente. Em APARTE, o
Vereador Wellington Alemão informou sobre a ordem de serviço de
revitalização e construção da quadra poliesportiva da EMEF Lacy Zuleica
Nunes. Também, em APARTE, o Vereador Rodrigo Caldeira comemorou a
tão sonhada obra da EMEF Lacy Zuleica Nunes. Ainda, ressaltou que mora
naquele bairro há quarenta e um anos e que estudou nas três escolas
daquela região. Ao retomar a fala, o discursante explicou que a iluminação
e decoração natalina fomenta o comércio, o que beneficia a toda a cidade.
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. VETO Nº. 26/2021: Mensagem Nº 41/2021 do
Executivo Municipal, comunica sobre o Veto Total ao Autógrafo de Lei Nº
5.296 de 14/04/2021, Projeto de Lei Nº 16/2021, de autoria do Vereador
José Artur Oliveira Costa. Veto advindo do Executivo Municipal. Não
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houve discussão. Foi à votação. Veto mantido por quinze votos favoráveis
e duas abstenções. PROJETO INDICATIVO Nº. 136/2021: Dispõe sobre a
implantação de equipamentos de segurança (sistema de vídeo), nas
viaturas automotivas da Guarda Civil Municipal do Município da Serra e
câmeras chamadas inteligentes (microcâmeras), acopladas nas fardas dos
Guardas Municipais. Autoria do Vereador Igor Elson. Em DISCUSSÃO, o
Vereador Igor Elson explicou que esse projeto seria de extrema
importância para a população da Serra e principalmente para os Guardas
Municipais, porque isso qualificaria o ordenativo de abordagem, qualifica
a presunção da inocência, qualifica o perfil dos guardas e geraria uma
segurança maior para os Guardas Civis do município. Nesse sentido, pediu
a sensibilidade e o apoio dos demais parlamentares para a aprovação da
matéria. Foi à votação. Projeto Indicativo aprovado por dezesseis voto
favoráveis. PROJETO INDICATIVO Nº. 160/2021: Dispõe sobre a
implementação do “Programa Educação Física Adaptada”, para todos os
estudantes com deficiência. Autoria do Vereador Doutor William Miranda.
Em DISCUSSÃO, o autor explicou que o objetivo desse projeto seria a
implementação de um programa de Educação Física Escolar específico,
para a inclusão dos estudantes com deficiência. Então, pediu o apoio dos
nobres colegas. Foi à votação. Projeto Indicativo aprovado por dezessete
votos favoráveis. PROJETO INDICATIVO Nº. 275/2021: Institui a
reconstrução das calçadas que as

empresas concessionárias e

permissionárias (CESAN), que causaram danos aos moradores à reparação
no município de Serra. Autoria do Vereador Wilian da Elétrica. Em
DISCUSSÃO, o Vereador Wilian da Elétrica pediu a sensibilidade dos
nobres pares, porque não considerou ser justo, a empresa prestadora de
serviços da CESAN danificar a calçada dos moradores e deixá-los com o
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prejuízo. Foi à votação. Projeto Indicativo aprovado por dezessete votos
favoráveis e uma abstenção. PROJETO INDICATIVO Nº. 298/2021: Dispõe
sobre o ressarcimento às despesas para o desenvolvimento e aplicação do
trabalho e ensino remoto, em virtude da prevenção ao CORONAVÍRUS
(COVID-19), pelos profissionais de educação da Rede Municipal de Serra.
Autoria do Vereador Professor Rurdiney. Em DISCUSSÃO, o autor da
matéria pediu a sensibilidade dos nobres pares e argumentou que outras
prefeituras, Governo do Estado e escolas particulares efetuaram esse
ressarcimento. Também, reforçou que por ser tratar de um projeto
indicativo, a sua aprovação nesta Casa de Leis, não garante o
ressarcimento, por depender se aceitação e sensibilidade do Executivo
Municipal. Foi à votação. Projeto Indicativo 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, PrimeiroSecretário da Mesa Diretora, bem como por este Taquígrafo Parlamentar.
Palácio “Judith Leão Castello Ribeiro”. Sala das Sessões “Flodoaldo Borges
Miguel”. Em segunda-feira, dia oito de novembro, ano dois mil e vinte e
um.

RODRIGO MARCIO CALDEIRA
Presidente

ALEXISANDRO PESSIMILIO BULHÕES
Primeiro-Secretário
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