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ATA DA SEXAGÉSIMA SÉTIMA 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 VINTE E SETE, MÊS DE OUTUBRO, ANO DOIS MIL E VINTE E UM, ÀS
DEZESSEIS HORAS (27/10/2021, 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 sete 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 cem, versículos primeiro e segundo.
Logo após, deliberou-se a Ata da Sessão Ordinária do dia vinte de outubro,
deste ano. Ata aprovada por dezoito votos favoráveis e uma abstenção.
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 Professor
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Alex Bulhões solicitou a inclusão do Projeto de Resolução Nº. 12/2021.
PROJETO DE LEI Nº. 188/2021: Institui a “Semana Educativa”, nas Escolas
Públicas e Privadas e cria o Pipódromo. Autoria do Vereador Jefinho do
Balneário. PROJETO DE LEI Nº. 230/2021: Institui, no Calendário Oficial do
Município da Serra a Campanha "Cuida Bem de Mim", destinada a
combater a violência e os maus tratos contra crianças e adolescentes no
Município da Serra e dá outras providências. Autoria da Vereadora
Elcimara Loureiro. PROJETO DE LEI Nº. 256/2021: Dispõe sobre a
permanência do bilhete único especial, para pacientes com câncer
durante todo tratamento e dá outras providências. Autoria do Vereador
Ericson Duarte. 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. 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. PROJETO
INDICATIVO Nº. 195/2021: Autoriza o Poder Executivo a disponibilizar
“VALE GÁS - GLP” (gás liquefeito de petróleo) para às famílias em situação
de maior vulnerabilidade social, no âmbito do Município da Serra. Autoria
do Vereador Pablo Muribeca. 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. 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 Novo
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CORONAVÍRUS (COVID-19), pelos profissionais de educação da Rede
Municipal de Serra. Autoria do Vereador Professor Rurdiney. VETO Nº.
25/2021: Mensagem nº 35/2021. Comunica sobre o Veto Total ao
Autógrafo de Lei Nº 5.293/2021, Projeto de Lei Nº 29/2021, de autoria do
Vereador Wellington Batista Guizolfe. Veto advindo do Executivo
Municipal. VETO Nº. 46/2021: Mensagem nº 60/2021 do Executivo
Municipal. Comunica sobre o Veto Total ao Autógrafo de Lei Nº 5.315 de
17/05/2021, Projeto de Lei Nº 77/2021, do Vereador Wellington Batista
Guizolfe. Veto advindo do Executivo Municipal. REQUERIMENTO DE VOTO
DE CONGRATULAÇÃO Nº. 183/2021: Requer Voto de Congratulação em
prol do "Dia dos Professores", professores homenageados: Lucinéia da
Penha Oliveira e outros. Autoria do Vereador Professor Rurdiney.
REQUERIMENTO DE VOTO DE CONGRATULAÇÃO Nº. 184/2021: Requer o
Voto de Congratulação aos diretores escolares, Audinery Lima de Rudeo e
outros. Autoria do Vereador Paulinho do Churrasquinho. REQUERIMENTO
DE VOTO DE CONGRATULAÇÃO Nº. 185/2021: Requer o Voto de
Congratulação ao Senhor Francisco Alfredo Lobo Junger, pelos relevantes
serviços realizados em prol da municipalidade. Autoria do Vereador Sérgio
Peixoto. REQUERIMENTO DE VOTO DE CONGRATULAÇÃO Nº. 186/2021:
Requer o Voto de Congratulação em prol do "Mês do Empreendedor", e
em reconhecimento ao trabalho desenvolvido por essas empresas,
fomentando a economia de nosso município. A Senhora Camila Secato
Pereira

e

outros.

Autoria

do

Vereador

Professor

Rurdiney.

REQUERIMENTO DE VOTO DE CONGRATULAÇÃO Nº. 187/2021: Requer o
Voto de Congratulação em prol do "Dia do Médico", comemorado no
último dia dezoito e em agradecimento às vidas que eles salvaram,
principalmente, neste momento de pandemia, ocupando a linha de frente
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e trazendo conforto às pessoas. São eles: Doutor Daniel de Souza Siqueira,
Médico Intensivista; Doutora Alana Cupertino Simora, Médica Generalista
e

outros.

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
Vereadores: Elcimara Loureiro, Rodrigo Caçulo, Raphaela Moraes, Jefinho
do Balneário, Anderson Muniz e Sérgio Peixoto. No PRIMEIRO
PRONUNCIAMENTO, a Vereadora Elcimara Loureiro cumprimentou aos
nobres pares e aos que acompanharam a esta sessão. Em seguida,
esclareceu sobre um vídeo que começou a circular na manhã deste dia,
que associou a imagem da parlamentar a de um Assessor Externo
exercendo atividades paralelas, em seu suposto horário de trabalho.
Então, reafirmou para toda a população serrana, o seu compromisso com
a verdade, com a ética e com a moralidade, porque são princípios que
devem pautar a vida humana. Além disso, explicou que a sua vida não se
resume a um campo político de apenas dez meses de vereança, que é
Teóloga e que exerce a função pastoral com muito orgulho, porque
pastoreia uma igreja há mais de vinte e três anos, junto ao seu esposo, em
Costa Bela. Também, ressaltou que nunca transformou o púlpito em
palanque, porque sabe definir as funções, mas reafirmou que tem uma
vida pública que vai além dos dez meses de vereança, porque tem mais de
vinte e três anos de vida pública, não só como pastora, mas
desenvolvendo atividades de atendimento às pessoas. Assim, teve uma
vida dedicada ao Ministério, desde os seus nove anos de idade e se
orgulha por ter recebido uma criação com princípios cristãos, que definem
a sua vida. Dessa maneira, o que define a sua vida, não seria o seu cargo
de vereadora, tampouco, o cargo que ocupou como secretária municipal.
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Além disso, explicou que chegou até aqui com muita resistência e luta.
Contudo, nunca teve controle de nenhum evento externo, que a rodeia,
bem como os outros parlamentares. Porém, nunca deixou de assumir as
suas responsabilidades. Neste dia, quando soube da situação, informada
pelos Recursos Humanos desta Casa de Leis, sobre um procedimento
administrativo,

que

o

Ministério

Público

estava

instaurando,

imediatamente, chamou o assessor envolvido e o exonerou, porque ele
precisaria responder o porquê de exercer função em horário incompatível
com a sua nomeação. Ainda, informou ao Presidente desta Câmara
Municipal, bem como encaminhou um Ofício ao Ministério Público,
informando a exoneração daquele servidor. Assim, enfatizou que qualquer
um de seus assessores que praticar ato ilícito, não se furtará de exonerálo, porque não compactua com ilicitude, atos ilegais e atos ímprobos.
Dessa forma, reafirmou que tomará todas as medidas cabíveis, porque
continuará zelando pela ética, pela moralidade e transparência do seu
mandato. Em APARTE, o Vereador Fred disse que sabe do seu caráter e da
sua ética, apesar do pouco tempo em que convivem e sabe que não tem
como controlar um assessor na rua, por mais que se cobre, infelizmente,
foge do controle. Assim, se colocou à disposição da parlamentar. Também,
em APARTE, o Vereador Adriano Galinhão contou que abriu a “Bíblia
Sagrada”, durante o discurso, e citou Provérbios, capítulo trinta e um,
versículo vinte e cinco. Em seguida, em APARTE, o Vereador Igor Elson
comentou que notícias falsas são para quem inventa e não tem coragem
de falar na frente. Entretanto, entende que a responsabilidade da
nomeação é dos parlamentares, contudo, a responsabilidade da ética, do
trabalho e da probidade; também são do conjunto de responsabilidades
dos comissionados nomeados. Também, relembrou que teve a
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oportunidade de ser secretário junto da vereadora. Além disso, ressaltou
que o assessor precisaria responder, caso a investigação do Ministério
Público comprove a improbidade. Assim, expressou a sua confiança na
idoneidade da parlamentar. Do mesmo modo, em APARTE, o Vereador
Anderson Muniz relatou que trabalhou ao lado da vereadora, na situação
do coletivo “Mães Eficientes Somos Nós”. Nesse sentido, explicou que
existe a Elcimara política, mas também existe a Elcimara gestora, militante
de uma causa de anos, na cidade; reconhecida não apenas nesta cidade,
mas em outras cidades do estado, convocada por prefeitos para
aconselhar o seu secretariado. Então, viu a sua atuação como gestora para
ajudar na solução dos problemas relatados pelo referido coletivo. Ainda,
ressaltou que viu o seu comportamento ético, probo, ativo e propositivo
na CEI do Saneamento. Além disso, opinou que quem fez o vídeo, o fez
com maldade, porque tentou afetar não somente a Vereadora Elcimara,
mas a líder religiosa de uma reputação ilibada também, mas que a
população sabe diferenciar uma ação isolada de um assessor
irresponsável, de alguém que tem uma carreira e uma história no
município. Nesse sentido, argumentou que não existe um melhor julgador
que o povo. Igualmente, em APARTE, o Vereador Pablo Muribeca
expressou apoio à parlamentar, que a definiu como uma política militante
que luta pela melhoria de vida das pessoas e como uma serva de Deus,
que leva conforto para a casa das pessoas. Logo após, em APARTE, a
Vereadora Raphaela Moraes disse que seria muito difícil, o vereador
controlar onde estão dez pessoas durante o dia inteiro. Ainda, ressaltou
que viu alguns de seus assessores externos utilizarem carro e combustível
próprios, para rodar a cidade e prestar um serviço à população,
infelizmente, as pessoas escolhem um caso isolado e generalizam. Então,
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expressou preocupação porque isso pode ocorrer com qualquer
parlamentar desta Casa de Leis. Da mesma maneira, em APARTE, o
Vereador Wellington Alemão afirmou que conhece a índole da
parlamentar, porque viu a sua atuação enquanto secretária municipal.
Também, a parabenizou pela atitude tomada e enfatizou que não
esperava outra ação por parte da mesma. Logo após, em APARTE, o
Vereador Teilton Valim parabenizou a oradora pelo posicionamento e que
enquanto colega de partido, na bancada progressista, aprendeu muito
com a parlamentar, ex-gestora pública, e tem certeza que uma grande
líder religiosa. Ainda, explicou que as notícias são falsas tem o objetivo de
denegrir a imagem dos vereadores. Então desejou força e coragem para
todos os vereadores. Da mesma forma, em APARTE, o Vereador William
Miranda corroborou com cada fala de carinho dos nobres colegas.
Também, comentou que ninguém bate em árvore que não dê frutos, e
prestou seu apoio a parlamentar. Também, em APARTE, o Vereador Alex
Bulhões apontou que todos conhecem o trabalho e seriedade da
Vereadora Elcimara Loureiro. Assim, a tranquilizou porque tudo isso
passaria, pois ela continuará mostrando trabalho fundamentado, porque o
trabalho sério sempre prevalecerá. Então, comentou que sofreu com isso
e que todos os vereadores estão suscetíveis a isso, mas estava tudo
dentro da legalidade. Do mesmo modo, em APARTE, o Vereador Professor
Artur expressou admiração pelo trabalho da parlamentar e se colocou à
sua disposição. Ao retomar a fala, a discursante agradeceu o apoio dos
nobres edis desta Casa de Leis, sobretudo, pela liderança do Presidente
Rodrigo Caldeira que lidera com diálogo, equilíbrio, sobriedade, sabedoria
e não esperava outra atitude porque os parlamentares refletem o que a
liderança faz. Nesse sentido, agradeceu aos telefonemas e mensagens de
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apoio, pois se sentiu acolhida e que obviamente, se assustou e
entristeceu-se ao receber o vídeo, porque tem uma história de vida
pública, inclusive, alguns membros da sua igreja receberam o vídeo com
pessoas maldosas fazendo piadas com a sua atribuição de pastora. Ainda,
ressaltou que nunca misturou as duas posições e nunca mencionou que
seria pastora, porque sabe separar e respeitar os espaços. Em APARTE, o
Presidente, Vereador Rodrigo Caldeira expressou o seu carinho e palavras
de conforto. Ademais, considerou todo o ocorrido como uma covardia
porque o vídeo continha uma agressividade muito grande e se entristeceu
ao perceber que algumas pessoas estavam questionando o ministério da
parlamentar. Nesse sentido, esclareceu que a Vereadora Elcimara,
anteriormente, assumiu a pasta de ação social e seu nome continuou
ilibado. Então, a parabenizou por sua idoneidade e caráter e prestou o seu
apoio. Em seguida, em APARTE, o Vereador Ericson Duarte corroborou
com a fala dos nobres parlamentares e prestou o seu apoio. De volta a
fala, questionou que se a pretensão daquele vídeo, foi de parar, silenciar,
coagir, assustar ou ameaçar, não acontecerá porque continuará exercendo
o papel para o qual foi eleita, que manterá a sua postura firme e não se
furtará em se posicionar sobre o que é dever do poder público e no que é
direito do seu povo; que a sua fortaleza vem da teimosia de seguir em
frente. Por fim, encerrou dizendo e que a Serra é terra de um povo livre e
democrático. No SEGUNDO PRONUNCIAMENTO, o Vereador Rodrigo
Caçulo saudou a todos que estavam presentes e aos que acompanhavam
pelas redes sociais. Em seguida, parabenizou ao “Movimento Beleza
Negra”, que estava presente nesta Casa de Leis, disse que os pares estão
de braços abertos para apoiá-los. Em seguida, questionou sobre os
terrenos baldios na cidade da Serra, relatou que essa situação além de
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causar risco, também causa doenças para a população serrana, discorreu
sobre os terrenos dos empresários da região, pois, eles não vendem, não
constroem e isso só atrasaria o crescimento da cidade. Assim, pediu a
sensibilidade do Prefeito Sérgio Vidigal para que coloque mais fiscalização
sobre essa situação, apontou que os donos precisariam receber
notificações e se nada fizerem, o município deve aplicar multa. Em
APARTE, o Vereador Wellington Alemão parabenizou a fala do amigo e
disse que eles são muitas vezes, cobrados nas ruas por causa disso, e que
as medidas devem ser tomadas o mais rápido possível. Em APARTE, o
Vereador Adriano Galinhão disse que muitas vezes, os donos desses
terrenos baldios não moram no estado e quem sofre com tudo isso é a
população. Então, ressaltou que um projeto precisa de elaboração, quanto
a essas situações. Em APARTE, o Vereador Anderson Muniz relatou que no
bairro dele existem vários moradores que não moram no estado e tem
terrenos parados, gerando problemas para a comunidade. Ao retomar a
fala, o orador agradeceu ao Prefeito Sérgio Vidigal, pelas obras em sua
comunidade

e

em

toda

cidade

da

Serra.

No

TERCEIRO

PRONUNCIAMENTO, a Vereadora Raphaela Moraes saudou a Mesa
Diretora, aos Edis presentes e ao público que assistiu a sessão. Falou a
respeito da vacinação da raiva, que tem acontecido no mês de outubro no
Município da Serra. Também, sugeriu para uma atuação de forma pontual,
nos locais com uma quantidade expressiva de animais para vacinação,
para facilitar a vacinação dos animais. Em APARTE, o Vereador Ericson
Duarte falou que seria um costume a vacinação na área rural da cidade da
Serra, porém, esse ano ainda não foi realizado.

De volta a fala, a

parlamentar concordou com a fala do Vereador Ericson Duarte. Além
disso, A Vereadora Raphaela Moraes explicou que não realizou nenhuma

Página 11 de 15

formalização de nenhuma denúncia contra o atual Prefeito da Serra,
apenas não concorda com o texto do Projeto de Lei 308/2021,
argumentou que o texto atual da lei fere a Lei de Responsabilidade Fiscal,
bem como a Constituição Federal. Nesse sentido, sugeriu para que o
Prefeito Sergio Vidigal retome o concurso público, para evitar nomear
pessoas sem qualificação, em cargos dentro da administração pública. No
QUARTO PRONUNCIAMENTO, o Vereador Jefinho do Balneário, saudou
todos os Edis presentes e ao público que assistiu a sessão. Logo após,
discorreu sobre o projeto 188/2021, que colocada em pauta nesta Casa de
Leis, apontou a importância de locais adequados para soltar pipa, porque
este projeto visa a segurança dos motoqueiros e das crianças que
brincam. Também, agradeceu ao Secretário de Obras da Serra, que
contemplará a região de Bicanga com uma praça. Em APARTE, o Vereador
Fred parabenizou a iniciativa da concessionária EDP que irá realizar uma
horta comunitária no Bairro de Feu Rosa. Em APARTE, o Vereador
Welington Alemão pediu para o Secretário de Obras, agilidade na reforma
do campo da região de Manguinhos. Ao retomar a fala, o pronunciante,
comentou que tem recebido denúncias referentes as licitações públicas na
cidade da Serra, apontou que tem encontrado problemas nas licitações de
obras para o município da Serra porque as empresas que perderam
entraram na justiça e o andamento da licitação ficaram suspensas. Assim,
lamentou que muitos locais que precisam das obras estão parados, por
esse motivo. Nesse sentido, sugeriu para as empresas se adequarem as
licitações e punição para as empresas que estão entrando na justiça sem
uma justificativa. No QUINTO PRONUNCIAMENTO, o Vereador Anderson
Muniz saudou todos que estavam presentes e aos que acompanhavam a
sessão remotamente. Iniciou exibindo um vídeo em que mostra o mau
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fluxo do trânsito entre os Bairros Novo Horizonte e Cidade Continental
causado pelos ônibus das empresas do Complexo de Tubarão. Então,
relatou que as comunidades de Praia II têm reclamado com a questão da
retenção do trânsito nos bairros citados no vídeo, responsabilizando
principalmente, as empresas do Complexo de Tubarão. Por isso, sugeriu
que fosse esticado um espaço, para dentro a portaria do Complexo de
Tubarão, pois a empresa teria área suficiente para isso, que está no limiar
da rotatória, acabando com o trafego ao seu redor. Nesse sentido,
informou que levou esse tema até a Secretaria de Desenvolvimento
Urbano, para que adotasse providências, acerca dos impactos de
vizinhança que tem gerado e ocasionado pelas as empresas do Complexo
Tubarão. Em APARTE, o Vereador Jefinho do Balneário relatou que teve
uma reunião na Arcelor Mittal, justamente sobre esse tema que o
pronunciante levantou, e disse que conversando com eles, um dos seus
funcionários explicou que os ônibus estão entram dentro do complexo pra
fazer a vistoria. Além disso, expressou indignação pela taxa de
estacionamento que o complexo cobra dos funcionários. Ao retomar sua
fala, o discursante disse que ocorreu a inauguração da Planta de
Dessalinização da empresa Arcelor Mittal e que estiveram presentes os
representantes do Poder Executivo Municipal, Estadual e representantes
de diversas instituições, mas, a câmara municipal da Serra não foi
convidada, e considerou que isso foi um desrespeito ao Poder Legislativo.
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. PROJETO DE LEI Nº. 156/2021: Denomina o
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trecho da Avenida Aracruz, paralela à Avenida Argentina e Rua Conceição
da Barra, lateral à Igreja Batista Apostólica e EMEF Alba Lilia Castelo
Miguel, no Bairro Vista da Serra I, a Rua “Cilas da Silva Bastos” e dá outras
providências. Autoria do Vereador Wellington Alemão. Em DISCUSSÃO, o
Vereador autor explicou que o Pastor Cilas da Silva Bastos, foi o fundador
da Igreja Batista Apostólica, muito importante para a comunidade. Nesse
sentido, pediu o apoio dos nobres pares para a aprovação da matéria. Foi
à votação. Projeto de Lei aprovado por dezessete votos favoráveis.
PROJETO DE LEI Nº. 194/2021: Dispõe sobre a obrigatoriedade da
instalação de recipientes com álcool gel antisséptico ou produtos similares
em caixas eletrônicos e dá outras providências. Autoria do Vereador Pablo
Muribeca. Não houve discussão. Foi à votação. Projeto de Lei aprovado
por dezoito votos favoráveis. PROJETO DE LEI Nº. 208/2021: Institui o
Índice de Educação Inclusiva (IMEI), no Sistema Municipal de Ensino.
Autoria do Vereador Professor Artur. Em DISCUSSÃO, o autor que o
objetivo de mensurar o quanto cada escola, está preparada para receber
estruturalmente, os alunos PCDs, reiterou que a proposição não trata de
nada pedagógico. Nesse sentido, explicou o Prefeito Sérgio Vidigal está
fazendo um grande investimento na acessibilidade do município e torce
para que todas escolas alcancem a nota máxima, caso não, esse índice
ajudará a cada família a cobrar, e ao executivo a ter um olhar mais
assertivo diante de todas as necessidades. Por fim, explicou que a
proposição apresenta critérios, mas fala que a Prefeitura que
regulamentará. Então pediu o apoio para a aprovação da referida matéria.
Também, em DISCUSSÃO, a Vereadora Raphaela Moraes parabenizou ao
autor e ressaltou a importância desse projeto, porque esteve com uma
advogada que presta serviço para um grupo grande de empresários, que
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está tentando junto ao município um registro de PCDs, não só na área da
educação, mas com qualificação para o mercado de trabalho, para que
possam ser encontrados, porque as empresas precisam e querem
contratar. Do mesmo modo, em DISCUSSÃO, o Vereador Anderson Muniz
parabenizou ao autor da proposição importante porque fortalece o
sistema educacional, sendo possível identificar, para que ocorra um
planejamento. Foi à votação. Projeto de Lei aprovado por dezoito votos
favoráveis. PROJETO DE LEI Nº. 219/2021: Institui A Campanha "Junho
Violeta", em alusão ao Dia Mundial de Conscientização da Violência
Contra a Pessoa Idosa, no Município da Serra e dá outras providências.
Autoria da Vereadora Elcimara Loureiro. Não houve discussão. Foi à
votação. Projeto de Lei aprovado por dezoito votos favoráveis. PROJETO
DE LEI Nº. 324/2021: Declara de Utilidade Pública Municipal a "Associação
Beneficente Mãos que Amparam". Autoria do Vereador Wellington
Alemão e Rodrigo Caldeira. Em DISCUSSÃO, pediu o apoio dos nobres
pares para a aprovação da matéria. Foi à votação. Projeto de Lei aprovado
por dezessete votos favoráveis. PROJETO INDICATIVO Nº. 170/2021:
Dispõe sobre o cadastro automático à tarifa social de água, esgoto e
energia elétrica, para as pessoas devidamente inscritas no cadastro único
e dá outras providências. Autoria do Vereador Rodrigo Caçulo. Retirado a
pedido do autor. 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, inserirse-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
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“Flodoaldo Borges Miguel”. Em quarta-feira, dia vinte e sete de setembro,
mês de outubro, ano dois mil e vinte e um.
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