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ATA

DA

QUARTA

SESSÃO

EXTRAORDINÁRIA,

CONVOCAÇÃO

LEGISLATIVA, 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 VINTE E DOIS, MÊS DE
DEZEMBRO, ANO DOIS MIL E VINTE E UM, ÀS DEZOITO HORAS
(22/12/2021, 18h).
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 vinte e dois dias, do mês de dezembro, 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
Extraordinária, 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. 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,
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SOLIDARIEDADE; Marlon Fred Oliveira Matos, PSDB; Pablo Aurino Ramos
Araújo, 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 e 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 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 nove, Versículos cinco e seis.
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. REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL AO PROJETO
DE LEI Nº. 432/2021: Concede a bonificação extraordinária, aos servidores
públicos da Secretaria Municipal de Saúde, do Município da Serra, pelos
relevantes serviços prestados durante a pandemia do COVID-19. Autoria
do Executivo Municipal. Não houve discussão. Foi à votação. Regime de
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Urgência Especial aprovado por vinte e um votos favoráveis. Em seguida, o
Presidente suspendeu a sessão por até dois minutos, a fim de obter os
pareceres das devidas comissões. Ao retornarem os trabalhos, prosseguiu
a Ordem do Dia. PROJETO DE LEI Nº. 432/2021: Vide ementa anterior. Não
houve discussão. Foi à votação. Projeto de Lei aprovado por vinte e dois
votos favoráveis. Em JUSTIFICATIVA DE VOTO, o Vereador Anderson Muniz
externou felicidade em votar um projeto de suma importância para a área
da saúde, para os servidores que atuaram e atuam ao longo dessa
pandemia, no enfrentamento ao Novo Coronavírus. Neste momento, esta
casa está autorizando essa bonificação de mil, duzentos e dez reais, que
esta Câmara agiu com responsabilidade, porque todos os parlamentares
deliberaram favoravelmente. Também, parabenizou aos servidores da
saúde e que esta foi a retribuição desta Casa de Leis. Logo após, em
JUSTIFICATIVA DE VOTO, a Vereadora Raphaela Moraes comemorou a
votação e parabenizou aos nobres pares, que autorizaram o município a
bonificar os profissionais da saúde, que enfrentaram a pandemia de forma
brilhante. Contudo, ressaltou que o valor foi muito menor que o esperado,
mas, considerando que quase não ocorreu, poder votar positivamente, a
deixou feliz. Ainda, agradeceu aos citados servidores por toda a dedicação
e bom serviço prestado. Do mesmo modo, em JUSTIFICATIVA DE VOTO, o
Vereador Fred comemorou a aprovação do abono de duzentos e dez mil
reais, para os guerreiros da saúde. Da mesma forma, em JUSTIFICATIVA DE
VOTO, o Vereador Pablo Muribeca parabenizou aos servidores, bem como
aos parlamentares para aprovação da matéria. Logo após, em
JUSTIFICATIVA DE VOTO, o Vereador Paulinho do Churrasquinho
expressou felicidade em poder votar esse reconhecimento aos servidores,
assim como parabenizou aos parlamentares e o executivo municipal. Na
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sequência, em JUSTIFICATIVA DE VOTO, o Vereador Wellington Alemão
parabenizou aos profissionais da saúde e ao Prefeito. Também, destacou
que esse abono para a saúde, nunca teria acontecido nesse município.
Além disso, anunciou que em janeiro, será disponibilizado o aumento de
cinquenta por cento no tíquete dos servidores. Em seguida, em
JUSTIFICATIVA DE VOTO, o Vereador Professor Rurdiney pontuou que o
abono para os profissionais da saúde, foi mais que merecido. Entretanto,
apontou que a valorização de todos os servidores da Serra, passaria pela
correção das perdas salariais e de um reajuste digno. Também, considerou
que o aumento de cinquenta por cento do tíquete seria bom, porém, não
seria incorporado ao salário, assim, quando o servidor se aposentar, esse
valor não será agregado à sua aposentadoria. Nesse sentido, ponderou
que os vereadores deveriam pensar na valorização dos profissionais que
atuam no município, de forma verdadeira e real. Também, parabenizou
aos nobres pares que votaram favoravelmente, que estariam preocupados
com todos os servidores. Contudo, o momento não permitiria a votação
de abono para todos os servidores, mas, acreditou que seria pautado no
início de janeiro e que todos os servidores teriam esse direito. Logo após,
em JUSTIFICATIVA DE VOTO, o Vereador Rodrigo Caçulo corroborou com
as falas dos nobres pares. Em seguida, em JUSTIFICATIVA DE VOTO, o
Vereador William Miranda parabenizou ao prefeito pela sensibilidade por
conceder esse abono e comemorou a aprovação da matéria. Ainda,
ressaltou que esta casa não se furtará de trabalhar por melhorias para
todos os profissionais. Depois, em JUSTIFICATIVA DE VOTO, o Vereador
Sérgio Peixoto concordou com as falas dos demais parlamentares. Ainda,
em JUSTIFICATIVA DE VOTO, o Vereador Jefinho do Balneário refletiu que
esse abono não pagaria tudo o que os profissionais da saúde fizeram pela
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cidade. Nesse sentido, expressou gratidão a esses servidores. Logo depois,
o Presidente Rodrigo Caldeira externou a sua felicidade pela deliberação
desse abono para os servidores da saúde. Também, comunicou que em
janeiro, será deliberado o abono para os demais servidores, inclusive, para
os servidores desta Casa de Leis. Além disso, deixou o convite para a
Sessão Solene Especial, em comemoração ao Dia do Cidadão Serrano., dia
vinte e seis de dezembro, às onze horas. Não havendo nada mais a tratar,
encerrou-se esta Sessão, a próxima será Solene do Dia do Cidadão
Serrano. 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 quartafeira, dia vinte e dois, mês de dezembro, ano dois mil e vinte e um.

RODRIGO MÁRCIO CALDEIRA
Presidente

ALEXISANDRO PESSIMILIO BULHÕES
Primeiro-Secretário

ELAINE GONÇALVES DE SOUZA
Taquígrafa Parlamentar

