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ATA DA SEPTUAGÉSIMA 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 DEZ, MÊS DE NOVEMBRO, ANO DOIS MIL E VINTE E UM, ÀS
DEZESSEIS HORAS (10/11/2021, 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 dez 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 Provérbios,
capítulo três, versículo dois. Impreterivelmente, não houve a deliberação
de ata. 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. 183/2021: Insere
permanentemente, o profissional de Nutrição, na Atenção Primária à
Saúde (APS) e Estratégia Saúde da Família (ESF) no município da serra e dá
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outras providências. Autoria do Vereador Saulinho da Academia. PROJETO
INDICATIVO Nº. 297/2021: Autoriza o Poder Executivo, a conceder abono
aos profissionais da educação, lotados na Secretaria Municipal de
Educação de Serra. Autoria do Vereador Professor Rurdiney. VETO Nº.
54/2021: Mensagem Nº. 72/2021, do Executivo Municipal. Comunica
sobre o Veto Total ao Autógrafo de Lei Nº 5.340, de 30 de junho de 2021,
do Projeto de Lei 49/2021 da Vereadora Elcimara Loureiro. Veto advindo
do Executivo Municipal. VETO Nº. 55/2021: Mensagem Nº 69/2021, do
Executivo Municipal. Comunica sobre o Veto Total ao Autógrafo de Lei Nº
5.335, de 02 de junho de 2021, do Projeto de Lei Nº. 102/2021, do
Vereador Wellington Alemão. Veto Advindo do Executivo Municipal.
REQUERIMENTO Nº. 80/2021: Requer pedido de informações a respeito
das campanhas para a adoção dos animais que se encontram na Vigilância
Ambiental Sanitária (Centro de Zoonoses). Autoria da Vereadora Raphaela
Moraes. REQUERIMENTO Nº. 127/2021: Requer o Pedido de Informações,
sobre as questões descritas abaixo quanto aos serviços que serão
implementados e implantados no Município da Serra, para o combate ao
trabalho infantil, considerando a assinatura da Carta de Compromisso com
o Fórum Estadual para a Erradicação do Trabalho Infantil (FEAPETI).
Autoria da Vereadora Elcimara Loureiro. REQUERIMENTO Nº. 129/2021:
Requer Pedido de Informação, sobre a manutenção constante da
dragagem na região da Grande Jacaraípe com o cronograma contendo as
datas que serão realizados os serviços. Autoria da Vereadora Raphaela
Moraes. REQUERIMENTO Nº. 130/2021: Requer Pedido de Informações,
acerca do Contrato de Recolhimento de Animais Mortos de Pequeno Porte
do município da Serra. Autoria da Vereadora Raphaela Moraes.
REQUERIMENTO Nº. 134/2021: Requer pedido de informação sobre as
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Escrituras das Casa do Bairro de Carapina Grande contempladas no
projeto de Regulamentação Fundiária, do Programa Serra Meu Lar.
Autoria do Vereador Rodrigo Márcio Caldeira. REQUERIMENTO DE VOTO
DE CONGRATULAÇÃO Nº. 200/2021: Requer Voto de Congratulação à
Senhora Luciane Tongo Amorim Silva e outros. Autoria do Vereador
Professor Alex Bulhões. REQUERIMENTO DE VOTO DE CONGRATULAÇÃO
Nº. 201/2021: Requer voto de Congratulação ao Senhor Olisson Correia de
Souza e outros. Autoria do Vereador Saulinho da Academia.
REQUERIMENTO Nº. 202/2021: Requer Voto de Congratulação à Senhorita
Lidiane Lima Calixto, pela brilhante conquista do Campeonato Brasileiro
de Karatê 2021, que aconteceu no Rio de Janeiro. Autoria do Vereador
Wellington Alemão. REQUERIMENTO DE VOTO DE CONGRATULAÇÃO Nº.
203/2021: Requer Voto de Congratulação à Senhorita Heshiley Lima
Calixto, pela brilhante conquista do Campeonato Brasileiro de Karatê 2021
que aconteceu no Rio de Janeiro. Vereador Wellington Alemão.
REQUERIMENTO DE VOTO DE CONGRATULAÇÃO Nº. 204/2021: Requer
Voto de Congratulação pelo Dia do Diretor, ao Senhor Anair Carvalho Dias
de Oliveira, da EMEF Professor Naly da E. Miranda (CAIC Feu Rosa).
Autoria do Vereador Professor Alex Bulhões. REQUERIMENTO DE VOTO DE
PESAR Nº. 68/2021: Requer voto de pesar ao Senhor Joacy Jose Barcelos.
Autoria do Vereador Pablo Muribeca. GRANDE EXPEDIENTE/ORADORES
INSCRITOS. Consoante o Artigo Nº 192, Parágrafo 3º, do RI, inscreveramse para o pronunciamento os seguintes Vereadores:

Paulinho do

Churrasquinho, Pablo Muribeca, Rodrigo Caldeira, Anderson Muniz,
Professor Artur, Raphaela Moraes, Professor Rurdiney e Sérgio Peixoto.
No PRIMEIRO PRONUNCIAMENTO, o Vereador Paulinho do Churrasquinho
cumprimentou aos presentes e aos que assistiram remotamente. Logo
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apresentou prestação de conta do início do seu mandato, relembrando as
iniciativas tomadas por sua equipe. Então, discorreu que em duzentos e
setenta dias de mandato, foram apresentados cinquenta e dois projetos
de leis, trezentos projetos indicativos, cento e setenta e quatro ofícios e
quatro requerimentos solicitados. No SEGUNDO PRONUNCIAMENTO, o
Vereador Rodrigo Caldeira saudou a todos que estavam presentes e aos
que acompanhavam a sessão remotamente. Depois, relatou que na
semana anterior, ocorreu a primeira ordem de serviço do Governo do
Estado junto com a Prefeitura da Serra, em sua comunidade, para o
Ginásio Poliesportivo do Américo Guimarães Costa. Falou também que foi
assinada mais uma ordem de serviço, em sua comunidade, para o Ginásio
Poliesportivo da Escola Lacy Zuleica Nunes. Nesse sentido, expressou
felicidade, por que era uma região que não tinha quadra coberta ou até
mesmo um ginásio, e agora terá dois. Em seguida, discorreu sobre o
encerramento da campanha de doação de absorventes, realizada por esta
Câmara Municipal, e que em apenas em vinte dias, foram arrecadados
mais de mil absorventes. Assim, agradeceu a todos que colaboraram com
essa campanha. Ainda, parabenizou ao govenador e ao prefeito pela
iniciativa da distribuição dos absorventes em escolas estaduais e
municipais. Por fim, esclareceu que haverá a prestação de contas de cada
absorvente que foi arrecadado. Em APARTE, o Vereador Jefinho do
Balneário parabenizou ao vereador pronunciante pelas ordens de serviços,
falou que também ocorrerá uma ordem de serviço para cobrir a quadra no
Bairro Oceania. No TERCEIRO PRONUNCIAMENTO, o Vereador Anderson
Muniz saudou todos que estavam presentes e aos que acompanhavam a
sessão remotamente. Logo após, disse que ficou estarrecido diante da
oitiva, ocorrida antes do início desta sessão, no que tange à questão

Página 6 de 15

ambiental no município da Serra. Então, apontou que o Secretário do
Meio Ambiente, esteve na oitiva relatando que das vinte duas ETEs, que
operam no município da Serra, em relação ao tratamento de esgoto, todas
operam em desconformidades com a legislação ambiental e disse ainda
que essa PPP não cumpre o Plano Municipal de Saneamento Básico, no
tocante a redução do número de ETEs, porque essas vinte e duas ETEs
deveriam ter sido reduzidas para oito ETEs, até dois mil e dezessete.
Também, relatou que o Secretario do Meio Ambiente revelou o
descumprimento da Lei 4.010/2013, falando também que no início da
gestão, realizou algumas análises, e todas estão em desconformidades
com a legislação ambiental, além de não possuir um plano de desativação
da ETEs. O vereador pronunciante falou que está claro que a população da
Serra está sendo assaltada, por pagar uma tarifa abusiva de esgoto, e que
não está sendo tratado. Em APARTE, a Vereadora Elcimara Loureiro
parabenizou ao colega Anderson, que tem conduzindo a essa CEI, de uma
forma muito técnica e com muita responsabilidade. Depois, relatou que
após a oitiva, foram tomados alguns encaminhamentos e um deles foi de
acionar a Defensoria Pública do Estado e solicitará à Defensoria, uma Ação
Civil Pública, para a suspensão do pagamento da taxa de esgoto,
considerando que a população está pagando por um serviço que não é
feito. Em APARTE, o Vereador Wellington Alemão relatou que esteve na
oitiva e disse que o secretario foi muito feliz em suas palavras e disse que
além de o esgoto que não está sendo tratado, a Serra Ambiental e a
CESAN estão destruindo a cidade. Em APARTE, o Vereador Wilian da
Elétrica parabenizou ao Vereador Anderson Muniz que está à frente da
CEI. Também, relatou que algumas comunidades não estão tendo a nova
rede de esgoto e mesmo assim estão sendo cobradas. Ao retomar a fala, o
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discursante finalizou dizendo que o seu trabalho é fiscalizar o município da
Serra, e não vai parar até que seja feito o correto na cidade. No QUARTO
PRONUNCIAMENTO, o Vereador Professor Artur, saudou à Mesa Diretora,
aos Edis presentes e ao público que assistiu a sessão. Em seguida,
agradeceu ao Presidente desta Câmara, pelo trabalho realizado à frente
desta Casa de Leis e agradeceu ao Prefeito da Serra, pelo trabalho
realizado no município, especialmente, no bairro Barcelona e pelos
projetos e obras realizados em toda a cidade. Logo após, relembrou que é
do partido Solidariedade, há sete anos. Nesse sentido, discorreu sobre
posse do Diretório Estadual do Solidariedade, em Cariacica. Também,
disse que está como Vereador da maior cidade do Estado do Espírito
Santo e que esta gestão serve de inspiração para muitos municípios. Além
disso, contou que no bairro onde atua, em Barcelona, foi realizado um
gabinete para receber a população local. Em APARTE, o Vereador Rodrigo
Caldeira, corroborou com a fala do Vereador Pronunciante e disse que
também já foi do partido Solidariedade e comentou sobre uma gravação
que viu pelo Instagram, que o Vereador Professor Artur foi convidado para
ser o candidato escolhido pelo Solidariedade, para concorrer ao Senado
Federal. No QUINTO PRONUNCIAMENTO, a Vereador Raphaela Moraes
saudou aos Edis presentes e ao público que assistiu a sessão. Logo após,
falou sobre o projeto de lei, que institui a política do bem-estar animal, no
âmbito do município da Serra e enfatizou que o projeto foi assinado pelo
seu cachorro e pela própria Vereadora. Também, discorreu sobre a morte
precoce da cantora Marília Mendonça. Então, pontuou que um colunista
da Folha de São Paulo, criticou a Marília Mendonça com falas
preconceituosas sobre o seu biotipo. A Vereadora Pronunciante pediu
respeito às mulheres. Ainda, comunicou o assassinato de uma mulher no
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Bairro de Nova Almeida, que foi espancada pelo companheiro, mais uma
vítima de feminicídio. Por fim, agradeceu a Doutora Nathalia Tenório,
delegada titular da Delegacia da Mulher no Município da Serra e afirmou
que os conselhos serão encaminhados, com isso, poderá avançar com a
frente parlamentar da mulher nessa Casa de Leis e trazer serviços sem
custos para a Câmara e sem depender do município. No SEXTO
PRONUNCIAMENTO, o Vereador Professor Rurdiney saudou a todos que
estavam presentes e aos que acompanhavam pelas redes sociais. A seguir,
começou relatando que no próximo dia doze, se comemora o Dia do
Diretor Escolar, ressaltou que ele e o nobre Vereador Alex Bulhões foram
diretores também, parabenizou a todos da categoria escolar, relatou
sobre a homenagem que fez aos colegas, para reconhecer a excelência do
serviço prestado ao município. Ainda, ressaltou que o município está
passando por um processo eleitoral na rede municipal de educação,
questionou que o decreto saiu tardiamente e com pontos que precisam de
melhorias e debatido nos próximos processos. Também, destacou que
dialogou com o Secretário Alessandro Bermudes sobre o tema, disse que é
muito importante um projeto de lei para melhorar na organização e na
transparência, assim todos que queiram participar não terão que ficar
esperando um decreto do Prefeito da cidade, pois, tudo estará pronto a
partir de uma lei. Em seguida, afirmou que esse processo será um grande
avanço para o Município da Serra. Falou sobre o lançamento do número
0800, do setor de iluminação pública do município, afirmou que é muito
importante os munícipes usarem esse serviço, disse que como vereador
fiscalizará de perto para saber se estará funcionando com eficiência. Por
fim, o vereador relatou que vem lutando com o portal de transparência do
município, disse que está muito incomodado com algumas situações ao
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tentar buscar informações. Depois, com muita tranquilidade que a
Gerente do FUNDEB, a senhora Patrícia, parece que não quer dar
informações com clareza e transparência para o povo, disse que é
proposição do seu mandato, propor um abono aos profissionais da área
da educação, porém, ele não consegue chegar em um valor, sem saber os
números reais. Afirmou que o abono é só para auxiliar esses profissionais,
pois a luta real é pela recomposição das perdas salariais, por reajustes e
revisão no plano de carreira do magistério, deixou claro que se ele tenta
buscar informações e não consegue, ele tem que olhar o que tem nas
mídias, que as vezes não é cem por cento confiável, mas é o que tem para
poder fazer suas análises. Para finalizar, fez contas simples e chegou a um
resultado que o FUNDEB tem um saldo de mais de sessenta milhões em
conta, porém, o que ele não entende é o porquê de o município está
alegando estar sem recurso para investir nos profissionais da educação.
No SÉTIMO PRONUNCIAMENTO, o Vereador Sérgio Peixoto saudou a
todos que estavam presentes e aos que acompanhavam pelas redes
sociais. Começou lembrando que na próxima segunda-feira, completará
um ano das eleições, disse que foi uma campanha difícil devido à
pandemia e que fará de tudo para honrar os votos de seus eleitores. Em
seguida, fez elogios ao Prefeito Sérgio Vidigal, pois, ele está andando em
todo o município acompanhando as demandas da cidade. Em APARTE, o
Vereador Pablo Muribeca, parabenizou ao trabalho do Senhor Mazinho
Lacerda, pela atenção que vem dando para o povo serrano e agradeceu a
preocupação com o atendimento aos seus assessores e disse que está feliz
de ver a zona rural, sendo bem atendida. Ao retomar, a fala o vereador
cobrou do Executivo um abono para os profissionais da saúde, disse que
em meio à pandemia, saíram de casa todos os dias para fazer seu trabalho
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da melhor forma possível. Em APARTE, o Vereador Paulinho do
Churrasquinho relatou que todos os funcionários públicos, da educação e
da saúde merecem um abono, como os pares mencionaram, para tanto, é
necessário fazer com um apoio jurídico para não ter problemas futuros.
Retomando a fala, o orador afirmou que o município precisa fazer um
plano de cargo de salário para regularizar a situação e melhorar para os
funcionários públicos, pois existe defasagem de níveis salariais. 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. 56/2021: Mensagem nº 73/2021 do
Executivo Municipal. Comunica sobre o Veto Parcial do Autógrafo de Lei
Nº 5.342, de 05 de julho de 2021, em seus artigos 2º e 4º, do Projeto de
Lei Nº. 108/2021, do Vereador Wellington Alemão. Veto advindo do
Executivo Municipal. Em DISCUSSÃO, o Vereador Wellington Alemão disse
que acompanhará por ser um veto parcial. Foi à votação. Veto mantido
por dezenove votos favoráveis. PROJETO DE LEI Nº. 360/2021 e EMENDA
Nº. 20/2021: Dispõe sobre a concessão de abono aos servidores da
administração direta e indireta do Município da Serra e dá outras
providências, de 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, de autoria do
Vereador Alex Bulhões. Foi à discussão o projeto com a emenda, em
DISCUSSÃO, o Vereador Alex Bulhões esclareceu que a Emenda 20/2021,
de sua autoria, foi criada porque o projeto, apesar de ser uma excelente
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iniciativa do Executivo Municipal, porque quando se fala nessas folgas de
seis dias, que ocorrem tanto no estado quanto em outros municípios, não
existe um limite de atestado médico, porque o servidor não pode ser
penalizado porque ficou doente, e no projeto dizia que perderia o abono,
com três dias de atestado médico. Também, ressaltou que estamos em
meio à uma pandemia, que ao apresentar sintomas gripais, o servidor
ficaria pelo menos cinco dias afastado. Em seguida, em DISCUSSÃO, o
Vereador Professor Rurdiney parabenizou ao nobre colega pela
proposição da emenda, tendo em vista, que ninguém escolhe ficar doente,
por isso, precisam garantir os direitos. Além disso, esclareceu que o plano
de carreira do servidor público é diferente da CLT, quando o trabalhador
tem direito a outros benefícios como o FGTS, multa de rescisão. Porém, o
servidor público não tem. Nesse sentido, o abono e outros benefícios do
servidor público que não é celetista, acaba atraindo o profissional para o
serviço público. Foi à votação. Projeto de Lei e Emenda aprovados por
dezoito votos favoráveis e um voto contra. Em JUSTIFICATIVA DE VOTO, a
Vereadora Raphaela Moraes justificou que considerou o abono
importante para os servidores da cidade, porque é filha de professora
aposentada pelo estado e esse abono ajudava a resolver dentro da
legalidade, situações com os próprios filhos. Contudo, esse abono não cala
o pedido de um abono salarial para os profissionais da educação e que
outros municípios, bem como o estado ofereceram esse benefício, mas
reconheceu que a recomposição das perdas salarias como mais
importantes. Também, em JUSTIFICATIVA DE VOTO, a Vereadora Elcimara
Loureiro explicou que entendeu a necessidade da legalidade da folga, mas,
afirmou a importância da valorização profissional, que passa pelo plano de
cargos e salários justos e não apenas as folgas. Ademais, comentou que
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vários municípios anunciaram um abono salarial e sugeriu que o município
ao menos, pense sobre o tema. Além disso, argumentou que não falta
recurso, porque distribui-se comissões a vontade, que a COPLAGE, foram
mais de um milhão de reais em comissão. Logo após, em JUSTIFICATIVA
DE VOTO, o Vereador Pablo Muribeca justificou que votou contra, porque
a proposição seria uma maquiagem, porque os servidores precisam de
bonificação. Do mesmo modo, em JUSTIFICATIVA DE VOTO, o Vereador
Anderson Muniz explicou que votou favorável, porém, apelou à equipe
econômica do município e ao Secretário de Educação, para a revisão do
plano de cargos e salários dos servidores e profissionais da educação,
disponibilização de um abono salarial. Igualmente, em JUSTIFICATIVA DE
VOTO, o Vereador Wellington alemão explicou que a proposição das
folgas é um anseio antigo da categoria e que os servidores merecem e que
não se trataria de uma maquiagem. Ainda, comunicou que o Prefeito
anunciou que o abono está em estudo. Da mesma forma, em
JUSTIFICATIVA DE VOTO, o Vereador Alex Bulhões esclareceu que é
favorável, por ser servidor público e que esse era um anseio de todos os
servidores públicos, uma vez que o estado proporciona esse abono há
anos. Também, afirmou que dizer não a esse projeto, seria ser contra o
servidor, porque nem sempre a dificuldade de comparecer ao serviço seria
um problema médico. Ainda, pediu ao executivo para pensar no abono
financeiro. Logo após, em JUSTIFICATIVA DE VOTO, o Vereador Paulinho
do Churrasquinho explicou que não justifica não votar pelo abono das
folgas, porque o abono salarial não foi disposto. Da mesma maneira, EM
JUSTIFICATIVA DE VOTO, o Vereador Jefinho do Balneário, discorreu que
esse abono é uma conquista, e que em outros municípios e no estado, é
um direito. Da mesma maneira, em JUSTIFICATIVA DE VOTO, O Vereador
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Saulinho da Academia, parabenizou ao Vereador Alex Bulhões pela
emenda, se declarou favorável e pediu ao executivo a considerar um
abono salarial. Em seguida, em JUSTIFICATIVA DE VOTO, o Vereador
Rodrigo Caçulo se declarou favorável à matéria. Igualmente, em
JUSTIFICATIVA DE VOTO, o Vereador Professor Rurdiney explicou eu esse
foi o primeiro passo do executivo para a valorização dos profissionais do
município e que espera que o benefício seja expandido em um futuro
próximo, bem como a discussão do plano de carreira do servidor. Ainda,
em JUSTIFICATIVA DE VOTO, o Vereador Sérgio Peixoto, declarou que
votou pelo sim e que sempre votará favoravelmente ao servidor. PROJETO
INDICATIVO Nº. 65/2021: Autoriza o Poder Executivo Municipal a adotar
medidas que visam a amenizar os impactos econômicos junto aos
microempreendedores (MEI) e empreendedores individuais (EI), Feirantes,
Taxistas e Permissionários do Município e População na linha da pobreza e
extrema pobreza e dá outras providências. Autoria dos vereadores
Raphaela Moraes, Anderson Muniz, Doutor William Miranda, Igor Elson,
Professor Rurdiney e Rodrigo Caçulo. Não houve discussão. Foi à votação.
Projeto Indicativo aprovado por vinte votos favoráveis. Em JUSTIFICATIVA
DE VOTO, a Vereadora Raphaela Moraes explicou que essa proposição foi
no mês de março, que apesar do fim da pandemia, mas os seus impactos
permaneceram. Também, em JUSTIFICATIVA DE VOTO, o Vereador
Rurdiney explicou que mesmo que tardia, a votação seria importante.
Contudo, destacou que a votação tardia, evidencia uma falha no rito desta
casa. PROJETO INDICATIVO Nº. 147/2021: Institui o serviço de Disque
Denúncia em casos de aglomeração causando a propagação da COVID-19
no âmbito do Município da Serra e dá outras providências. Autoria do
Vereador Doutor William Miranda. Retirado a pedido do autor. PROJETO
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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.
Em DISCUSSÃO, o autor explicou eu diversos fatores, influenciam no
aprendizado dos alunos e que o apoio de profissionais capacitados junto
aos professores, poderá identificar problemas psicológicos, síndromes e
deficiências. Assim, podem fazer uma abordagem à família e encaminhar
os alunos para o atendimento com profissionais competentes. Foi à
votação. Nesse sentido, pediu o apoio dos demais parlamentares para a
aprovação da matéria. Projeto Indicativo aprovado por dezoito votos
favoráveis. PROJETO INDICATIVO Nº. 220/2021: Institui o programa de
qualificação profissional em nível de Pós-Graduação Lato e Stricto Sensu,
no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, destinado aos docentes
efetivos da Rede Municipal de Ensino. Autoria do Vereador Professor
Rurdiney. Em DISCUSSÃO, o autor explicou que existe uma previsão no
Estatuto do Servidor e na Lei Orgânica Municipal, mas não existe um edital
sobre a quantidade de vagas e os critérios de escolha. A proposta da
matéria, seria de suprir a essa lacuna e indica a criação de regras claras.
Foi à votação. Projeto Indicativo aprovado por dezenove 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 esta Taquígrafo Parlamentar.
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Palácio “Judith Leão Castello Ribeiro”. Sala das Sessões “Flodoaldo Borges
Miguel”. Em quarta-feira, dia dez de novembro, ano dois mil e vinte e um.

RODRIGO MARCIO CALDEIRA
Presidente

ALEXISANDRO PESSIMILIO BULHÕES
Primeiro-Secretário
ELAINE GONÇALVES DE SOUZA
Taquígrafa Parlamentar

