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ATA DA SEXAGÉSIMA SEXTA 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 VINTE E CINCO, MÊS DE OUTUBRO, ANO DOIS MIL E VINTE E UM, ÀS
DEZESSEIS HORAS (25/10/2021, 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 vinte e cinco 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; Raphaela Maria de Oliveira Moraes Vasques,
REDE; Rodrigo Ferreira Correa, REPUBLICANOS; Rodrigo Márcio Caldeira,
PRTB; Rurdiney da Silva, PSB; 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 do
Vereador Saulo Mariano Rodrigues Neves Júnior, PATRIOTA. 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 quatro, versículo seis. Logo após,
deliberou-se a Ata da Sessão Ordinária do dia dezoito de outubro, deste
ano.

Ata

aprovada

por

doze

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. 154/2021: Institui a política
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municipal de prevenção ao abandono e evasão escolar, e dá outras
providências. Autoria do Vereador Professor Rurdiney. Retirado a pedido
do autor. PROJETO DE LEI Nº. 255/2021: Indica ao Poder Executivo
Municipal a regulamentação e identificação de cabos e fios de internet,
telefonia e TV por assinatura em postes no Município da Serra. Autoria do
Vereador Teilton Valim. PROJETO DE LEI Nº. 324/2021: Declara de
Utilidade Pública Municipal a "Associação Beneficente Mãos que
Amparam".

Autoria

do

Vereador

Wellington

Alemão.

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. 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. PROJETO
INDICATIVO Nº. 275/2021: Institui a reconstrução das calçadas que as
empresas concessionárias e permissionárias (CESAN), as quais causaram
danos aos moradores à reparação no Município de Serra. Autoria do
Vereador Wilian da Elétrica. VETO Nº. 20/2021: Mensagem N° 27/2021 do
Executivo Municipal. Comunica sobre o Veto Total, ao Autógrafo de Lei N°
5.289/2021, do Projeto de Lei Nº. 36/2021, de autoria do Vereador
Wellington Batista Guizolfe. Veto advindo do Executivo Municipal. VETO
Nº. 30/2021: Mensagem Nº 47/2021. Comunica sobre o Veto Total ao
Autógrafo de Lei Nº 5.309/2021, do Projeto de Lei Nº 71/2021, de autoria

Página 4 de 13

do Vereador WELLINGTON BATISTA GUIZOLFE. Veto advindo do Executivo
Municipal. 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. REQUERIMENTO DE VOTO DE CONGRATULAÇÃO Nº. 180/2021:
Requer Voto de Congratulação para a Professora Serrana Andrea Cristina
Ferreira Lopes. Autoria do Vereador Wilian da Elétrica. REQUERIMENTO
DE VOTO DE CONGRATULAÇÃO Nº. 182/2021: Requer o Voto de
Congratulação ao Senhor Edson Venturatto Miranda, por ter conquistado
o título de Campeão Mundial de KickBoxing de 2021, campeonato
realizado em Vêneto na Itália. Autoria do Vereador Professor Artur.
REQUERIMENTO DE VOTO DE PESAR Nº. 65/2021: Requer Voto de Pesar
pelo falecimento do Senhor Antônio de Jesus. Autoria do Vereador
Paulinho do Churrasquinho. REQUERIMENTO DE VOTO DE PESAR Nº.
66/2021: Requer Voto de Pesar pelo falecimento do Senhor Rogério
Norbim Santana. Autoria do Vereador Sérgio Peixoto. GRANDE
EXPEDIENTE/ORADORES INSCRITOS. Consoante o Artigo Nº 192,
Parágrafo 3º, do RI, inscreveram-se para o pronunciamento os seguintes
Vereadores: Anderson Muniz, Fred, Raphaela Moraes, Pablo Muribeca,
Wellington Alemão, Paulinho do Churrasquinho, Adriano Galinhão e Sérgio
Peixoto. No PRIMEIRO PRONUNCIAMENTO, o Vereador Anderson Muniz
saudou a todos que estavam presentes e aos que acompanhavam a sessão
remotamente. Logo após, discorreu sobre um projeto indicativo de sua
autoria, que trata da autorização do poder executivo para criar uma escola
municipal do consumidor, com o objetivo em instruir, ensinar e orientar a
população a respeito dos direitos ao consumidor e de aprimorar ainda
mais o trabalho por parte dos técnicos que cuidam e trabalham na área da
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defesa do consumidor. Também, relatou atualmente que a Serra é o
segundo município do estado com o maior número de fraudes aos
consumidores, e que até agosto deste ano, foram registradas sete mil,
quatrocentos e trinta e três ocorrências e duas mil novecentos e vinte e
três vítimas de estelionatário. Em APARTE, o Vereador Willian Miranda
parabenizou ao Vereador pronunciante pela ideia e comentou que por
falta de conhecimento nessa área muitos consumidores, acabam
perdendo o seu direito. Ao retomar sua fala, o orador fez um apelo à
Secretaria de Direitos Humanos, especificamente o PROCON, tendo em
vista o aumento da pobreza no Brasil, aumento de desemprego no país e o
número de inadimplência que cresce, para que possam voltar a promover
os grandes mutirões de renegociação de débito. Parabenizou o Centro de
Treinamento Carapebus, que é um grupo de pessoas que curtem um
futebol de área e um futevôlei na praia, por promover a pouco tempo um
evento muito importante alusivo ao “Outubro Rosa”, com a ideia de levar
para praia uma conscientização muito importante que é o combate contra
o câncer de mama. Finalizou o seu discurso pedindo ao Secretário de
Serviços, o desassoreamento do Córrego Manguinhos. No SEGUNDO
PRONUNCIAMENTO, o Vereador Fred saudou a todos que estavam
presentes e aos que acompanhavam a sessão remotamente. Em seguida,
explicou que o seu discurso, seria para dar uma resposta em relação ao
CRAS, para a população que o elegeu. Então, disse que contatou a
Secretária de Ação Social e ela informou que está adquirindo mais linhas
telefônicas, para otimizar o atendimento. Além disso, expôs a felicidade
pelo início da obra na Rua Itaipu com a Rua São João em Vila Nova de
Colares, contou também que na Rua Colares Junior, foi feita uma
drenagem. Também, anunciou que o prefeito garantiu que faria a
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revitalização e reforma da Praça da Rua das Dálias em Feu Rosa. Também,
relatou que tem cobrado muito ao executivo em relação ao Bairro
Ourimar, um bairro muito carente com pessoas de bem, e comemorou
que o Prefeito marcou uma reunião com os moradores para melhorarias
no bairro, principalmente nos predinhos. Parabenizou seus amigos Dorieu
e Zé Lima que venceram as eleições do Bairro Costa Dourada e disse que
faria reunião com o Prefeito para cobrar ordens de serviços para aquele
bairro. Por fim, anunciou que o Prefeito garantiu que o auditório do
colégio Eulália Falqueto Gusmão, será feito até o ano que vem, porque
esse projeto foi votado no orçamento participativo do ano passado. No
TERCEIRO PRONUNCIAMENTO, o Vereador Welligton Alemão saudou a
todos que estavam presentes e aos que acompanhavam pelas redes
sociais. Em seguida, relatou sobre as entregas dos kits esportivos para as
crianças, destacou a sua presença no evento e do Prefeito Sérgio Vidigal e
do Vice-Prefeito Tiago Carreiro e ressaltou que o esporte é muito
importante para inclusão social na vida das crianças. Também, explanou
sobre a CPI do TIMS, e anunciou que na primeira oitiva, tudo será
esclarecido para a população e convidou aos nobres pares para participar.
Em APARTE, o Vereador William Miranda expressou contentamento por
este primeiro passo dessa CEI e que esta Casa de Leis fará de tudo para
dar uma resposta ao povo da Cidade da Serra. Ao retomar a fala, afirmou
que tudo será esclarecido e se eles forem culpados, eles terão que pagar.
Assim acrescentou, que a população serrana, vai ganhar com isso, e que
os parlamentares trabalharão muito para finalizar o mais rápido possível.
No QUARTO PRONUNCIAMENTO, o Vereador Paulinho do Churrasquinho
saudou a todos que estavam presentes e aos que acompanhavam pelas
redes sociais. Em seguida, explicou sobre o Projeto Nº. 308/2021, que
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dispões sobre a contratação temporária e que foi aprovado pelo Plenário
e agradeceu os nobres pares por votarem favoravelmente. Então, explicou
que o projeto seria muito importante para a cidade, devido ao tempo que
não ocorre um concurso público no município. Assim, parabenizou ao
Prefeito Sérgio Vidigal porque nos seus mandatos anteriores, foi a gestão
que mais realizou concursos públicos na Serra. Em APARTE, o Vereador
Professor Alex Bulhões esclareceu que a PL 30/2021, não impediria a
realização de concurso público e não afirma que os vereadores indicariam
professores, também, explicou que mesmo com o concurso público, na
educação sempre necessitaria de novos contratos, e terminou a sua fala
expondo que se a proposição dissesse tudo isso, ele não votaria a favor.
Ao retomar a sua fala, o orador esclareceu que o Prefeito Sérgio Vidigal
não faz loteamento de cargos na caneta, fazendo que a Cidade da Serra
seja exposta em jornais de forma negativa, mas, mostra a transparência
em tudo em todas as suas ações. Assim, finalizou dizendo que os
vereadores que aprovaram, mostraram que estão ao lado do povo
serrano. No QUINTO PRONUNCIAMENTO, o Vereador Adriano Galinhão
saudou a Mesa Diretora, aos Edis presentes e ao público que assistiu a
sessão. Em seguida, discorreu que na Cidade da Serra várias ações foram
feitas, uma delas é a fiscalização dos entulhos irregulares e pontuou que a
Prefeitura da Serra realizou uma grande operação, toda a equipe estaria
empenhada em coibir o descarte irregular na cidade. Então, sugeriu que
colocassem duas equipes de fiscalização, uma na entrada que liga a cidade
de Vitória e a outra onde liga a cidade de Cariacica e afirmou que muito
dos entulhos encontrados em locais irregulares são dos municípios
vizinhos, que descartam irregularmente na cidade da Serra. Depois,
defendeu que a Secretaria de Assistência Social tem um desafio maior do
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que em outras cidades, pois a cidade da Serra é a cidade com o maior
número de habitantes no Espírito Santo. Expôs que a cidade é uma cidade
acolhedora para todos que contribuem com o seu desenvolvimento. Em
APARTE, o Vereador Jefinho do Balneário, parabenizou a atuação do
Executivo Municipal, que realizou um mutirão para o agendamento de
vários exames, incluindo o de mamografia. Em APARTE, o Vereador
Welington Alemão, falou que criou um Projeto de Lei referente ao
reaproveitamento dos resíduos sólidos, para o reaproveitamento dos
resíduos, gerando materiais para a construção civil. Nesse sentido,
esclareceu sobre a necessidade da criação de uma parceria público
privado, pois resolveria o problema com os entulhos que são descartados
na cidade da Serra e com isso geraria uma receita na administração
pública. No SEXTO PRONUNCIAMENTO, o Vereador Sérgio Peixoto saudou
aos Edis e ao público que assistiu a sessão. Logo após, discorreu sobre a
área da Educação no Município da Serra, e anunciou que a Prefeitura
comprou notebooks para todos os professores, que atuam nas Escolas
Municipais da Serra. Em APARTE, o Vereador Alex Bulhões falou para os
professores da cidade da Serra que o Secretário de Educação explicou que
a proposta do abono para os professores do Município da Serra está
sendo analisado pelo Tribunal de Contas. Também, anunciou que em
trinta dias, os equipamentos adquiridos pela Prefeitura seriam
disponibilizados para os professores. Ao retomar a fala, o Vereador
Pronunciante, expressou a preocupação com as estradas nas áreas rurais
do município, principalmente, com as fortes chuvas seria necessário que
dispor de um equipamento maior para que possa dar atenção a área rural
e o escoamento da produção do município serrano. Em APARTE, o
Vereador Pablo Muribeca, ressaltou a importância dessas estradas rurais.
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Em APARTE, o Vereador Jefinho do Balneário discorreu que alguns Edis
desta egrégia Casa de Leis, estão expondo e denegrindo a imagem dos
vereadores pelas redes sociais, que votam a favor dos projetos pelos quais
acham importante para a cidade da Serra. Nesse sentido, para que não
ocorra esse tipo de exposição, pois não é bom para a cidade. O Vereador
Sergio Peixoto ressaltou a importância da prevenção e que a Secretaria de
Serviços realizou uma limpeza nos valões e galerias e que as chuvas que
caíram tiveram uma vazão rápida e não geraram problemas na cidade da
Serra. Por fim, anunciou que no próximo ano a cidade da Serra, se tornará
um canteiro obras para o desenvolvimento da 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. 39/2021: Mensagem N° 55/2021.
Comunica sobre o Veto Total ao Autógrafo de Lei N°. 5.325, de trinta e um
de maio de dois mil e vinte e um, relativo ao Projeto de Lei N°. 93/202, de
autoria do Vereador Igor Elson Bromonschenkel de Almeida. Veto advindo
do Executivo Municipal. Em DISCUSSÃO, o Vereador Igor Elson explicou
que a proposição seria de criar um memorial com os nomes de todos os
funcionários diretos ou indiretos da Prefeitura da Serra, que faleceram por
causa da COVID-19, por meio de uma placa com os seus nomes ou fotos.
Acrescentou que o Projeto contém o Parecer Favorável da Comissão de
Justiça. Também, em DISCUSSÃO, o Vereador Anderson Muniz opinou que
o referido projeto se solidariza com as vítimas, bem como evidencia a
política sanitária desastrosa, que vitimou milhares de serranos, assim
como milhares do país. Também, ressaltou a redução de mortes, após a
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vacinação. Ainda, lamentou que muitas pessoas se recusaram à vacinação.
Nesse sentido, sugeriu uma movimentação para enviar os nomes e fotos
das vítimas para o Presidente da República. Foi à votação. Veto mantido
por dez votos favoráveis, seis desfavoráveis e quatro abstenções. PROJETO
DE LEI Nº. 124/2021: Proíbe a realização de tatuagens, piercing e/ou
assemelhados, para fins estéticos em animais silvestres, domésticos
nativos ou exóticos no município da Serra e dá outras providencias.
Autoria da Vereadora Raphaela Moraes. Em DISCUSSÃO, a autora explicou
que esse projeto foi apresentado nesta Casa de Leis e na ALES. No estado,
foi aprovado e sancionada a lei estadual no mês de setembro, o que não
impede que o município tenha a sua legislação sobre o tema, para atuar
na fiscalização ambiental. Nesse sentido, pediu o apoio dos nobres pares
para a aprovação dessa matéria. Em seguida, em DISCUSSÃO, o Vereador
Jefinho do Balneário concordou que o tema seria complicado. Contudo,
argumentou que a Polícia Ambiental teria várias ocorrências de
lançamento de esgoto bruto, de várias empresas poluindo o Meio
Ambiente, vários peixes mortos em Balneário de Carapebus. Entretanto, a
Polícia Ambiental teria que fiscalizar cachorro com piercing ou tatuagem.
Também, explicou que não teria nada contra, porém, a polícia não daria
conta de executar o seu trabalho. Ainda, em DISCUSSÃO, a Vereadora
Raphaela Moraes explicou que nesse projeto, não seria a Polícia ambiental
que fiscalizaria se um cachorro tem piercing ou tatuagem como o nobre
vereador questionou. Então, explicou que o projeto proíbe a realização
dos procedimentos citados, ou seja, puniria o profissional que fizesse esse
tipo de serviço. Acrescentou que o projeto foi apresentado igualmente ao
do estado, e reiterou que a lei estadual foi sancionada em setembro.
Nesse sentido, opinou que a Serra deveria acompanhar aos deputados
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estaduais que aprovaram esse projeto na ALES. Da mesma forma, em
DISCUSSÃO, o Vereador Anderson Muniz declarou que votaria
favoravelmente, porque a proibição desse tipo de atividade, seria
necessária, porque um tutor não deveria judiar de seu animal. Do mesmo
modo, em DISCUSSÃO, o Vereador Adriano Galinhão afirmou que
entendeu a preocupação do Vereador Jefinho do Balneário, bem como
entendeu que o projeto seria importante para uma cidade mais moderna
e que os parlamentares teriam um entendimento alinhado com o estado.
Então, solicitou leitura do referido projeto, para que sanassem as
quaisquer dúvidas. O Primeiro-Secretário, Vereador Professor Alex
Bulhões realizou a leitura da proposição. Logo após, o Vereador Pablo
Muribeca esclareceu que estava confuso, e perguntou a autora qual o
órgão que fiscalizaria esses procedimentos, e entendeu que o executivo
que definiria. Da mesma maneira, em DISCUSSÃO, o Vereador Jefinho do
Balneário comentou que tinha a mesma dúvida, que gostaria que o
projeto expusesse de forma mais clara, quem fiscalizaria. Ainda, em
DISCUSSÃO, o Presidente Rodrigo Caldeira explicou que após a aprovação
do projeto, ocorreria um prazo de sessenta dias para a decisão de como
seria essa fiscalização. Foi à votação. Projeto de Lei aprovado por
dezesseis votos favoráveis, um voto desfavorável e quatro abstenções. Em
JUSTIFICATIVA DE VOTO, o Vereador Anderson Muniz parabenizou a
autora pela proposição, bem como pela capacidade de mobilização do
Plenário, em torno das suas matérias, porque calculou que os
parlamentares, passaram mais de doze minutos discutindo a matéria.
PROJETO DE LEI Nº. 143/2021 e EMENDA Nº. 14/2021 (Ementa abaixo):
Dispõe sobre a divulgação em tela de aparelho televisor o nome do
profissional e a quantidade de profissionais de saúde em atendimentos
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nas unidades de pronto atendimento - upa situadas no município da serra
e dá outras providências. Autoria do Vereador Paulinho do Churrasquinho.
EMENDA Nº. 14/2021: Retifica o texto do artigo 1° do Projeto de Lei N°.
143/2021. Autoria do Vereador Paulinho do Churrasquinho. Em
DISCUSSÃO, o Vereador Paulinho do Churrasquinho pediu o apoio dos
nobres pares para a aprovação da matéria, que tem o objetivo de
aumentar a transparência, muito importante para a segurança do
atendimento para a população. Foi à votação. Projeto de Lei com Emenda
aprovado por dezenove votos favoráveis. Em JUSTIFICATIVA DE VOTO, o
Vereador Pablo de Muribeca enfatizou a importância dessa matéria e
ressaltou que a apenas a UPA de Serra Sede, não expõe as informações.
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. Não houve discussão. Foi à votação. Projeto Indicativo
aprovado por dezoito votos favoráveis. 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. Em DISCUSSÃO, o Vereador Alex Bulhões explicou
que o projeto indica, além da licença maternidade, que é legal, a matéria
sugere a retirada da tramitação e da burocracia, por ser uma licença sem
remuneração, apesar de constar no estatuto, a licença sem remuneração,
da licença sem vencimento de até seis meses, solicitada trinta dias antes
do término da licença legal, da servidora estatutária para dar uma atenção
maior ao seu bebê. Também, em DISCUSSÃO, a Vereadora Raphaela
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Moraes parabenizou ao autor da proposição, por defender a mulher e a
maternidade e considerou propor algo nesse sentido para o pai, porque
atualmente, homens e mulheres dividem quase que igualmente as
mesmas tarefas. Foi à votação. Projeto Indicativo aprovado por dezoito
votos favoráveis. 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. Não houve discussão. 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 este Taquígrafo Parlamentar. Palácio “Judith Leão Castello Ribeiro”.
Sala das Sessões “Flodoaldo Borges Miguel”. Em segunda-feira, dia vinte e
cinco, mês de outubro, ano dois mil e vinte e um.

RODRIGO MARCIO CALDEIRA
Presidente

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

