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ATA DA VIGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA, PRIMEIRO SEMESTRE,
DO SEGUNDO 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 DEZOITO, MÊS DE MAIO, ANO DOIS MIL E VINTE E DOIS, ÀS
DEZESSEIS HORAS (18/05/2022, 16h).
MESA DIRETORA/VEREADORES:
Presidente: Rodrigo Márcio Caldeira – PSDB;
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 dezoito dias, do mês de maio, ano dois mil e vinte e dois, 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 Primeiro Semestre do Segundo 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, PL;
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Jeferson Fernandes, PL; José Artur Oliveira Costa, SOLIDARIEDADE; Marlon
Fred Oliveira Matos, PSDB; Pablo Aurino Ramos Araujo, PATRIOTA; Paulo
Sérgio Ferreira de Souza, PDT; Rodrigo Márcio Caldeira, PSDB; Raphaela
Maria de Oliveira Moraes Vasques, REDE; Rodrigo Ferreira Correa,
REPUBLICANOS; Rurdiney da Silva, PSB; Saulo Mariano Rodrigues Neves
Júnior, PATRIOTA; Sérgio Anacleto Peixoto Costa, PROS; Valteilton de
Freitas Valim, PP; Wellington Batista Ghisolfe, PSC; Wilian Silvaroli, PDT;
William Fernando Miranda, PL. O assentamento às assinaturas registradas
encontra-se no Livro de Registro das Frequências dos Parlamentares,
Número dois (N.º 2), 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 nove, versículo dezesseis. Ato contínuo, deliberaram-se as Atas
das Sessões Ordinárias dos dias vinte de abril; dois e quatro de maio de
dois mil e vinte e dois. Não houve discussão. Foram à votação. Atas
aprovadas

por

dezenove

votos

favoráveis.

PEQUENO

EXPEDIENTE/MATÉRIAS PROTOCOLADAS NA CASA, Consoante Art. 190 e
Art. 191, da Resolução N.º 278/2020 (Regimento Interno). 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
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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 N° 185/2021: Dispõe sobre a obrigatoriedade da
contratação de no mínimo 50% de jovens estagiários residentes e
estudantes no Município de Serra. Autoria do Vereador Pablo Muribeca.
PROJETO DE LEI N° 294/2021: Dispõe sobre Programa Cidadania nas
Escolas na rede pública municipal de ensino. Autoria do Vereador Dr.
William Miranda. PROJETO DE LEI N° 321/2021: Fica proibido o
adestramento de animais domésticos com a utilização de violência e
agressões físicas ou psicológicas no âmbito do Município da Serra e dá
outras providências. Autoria da Vereadora Raphaela Moraes. PROJETO DE
LEI N° 368/2021: Fica autorizado a instalação de sistema de
videomonitoramento nas maternidades da rede municipal de saúde
pública e dá outras providências. Autoria da Vereadora Raphaela Moraes.
PROJETO DE LEI N° 23/2022: Dispõe sobre a obrigatoriedade que em todas
as Unidades de Saúde do Município afixem de forma visível ao público
cartazes com as escalas de médicos e as suas respectivas especialidades.
Autoria do Vereador Igor Elson. PROJETO DE LEI N° 64/2022: Dispõe sobre
a apresentação dos horários de ônibus coletivos municipais escritos no
sistema braile no Município de Serra/ES. Autoria do Vereador Igor Elson.
PROJETO DE LEI N° 87/2022: Dispõe sobre as Diretrizes para Elaboração da
Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro do ano de 2023 e dá outras
providências. Autoria do Executivo Municipal. PROJETO DE LEI N°
129/2022: anexo à Mensagem nº 52, de 13 de maio de 2022, dispõe sobre
a Lei Orgânica da Procuradoria-Geral do Município da Serra, sobre o
Regime Jurídico da Serra, sobre o Regime Jurídico dos Procuradores
Municipais e dá outras providências. Autoria do Executivo Municipal.
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PROJETO INDICATIVO N° 37/2022: acrescenta o § 5º ao Artigo 1º da Lei nº
5.455, de 12 de abril de 2022. Autoria do Vereador Prof. Rurdiney.
REQUERIMENTO N° 73/2022: Pedido de Informação em relação a
substituição das lâmpadas vapor de sódio por luminárias de LED em todo
Município da Serra. Autoria do Vereador Prof. Rurdiney. REQUERIMENTO
N° 74/2022: Pedido de informação em relação aos contentores de lixo
distribuídos nos bairros do Município da Serra. Autoria do Vereador Prof.
Rurdiney. REQUERIMENTO N° 79/2022: Requer pedido de informação
sobre o funcionamento do agendamento on-line da saúde no Município
da Serra. Autoria da Vereadora Elcimara Loureiro. REQUERIMENTO N°
80/2022: a Coordenação do Conselho Tutelar Regional III (Jacaraípe)
informe referente à demanda reprimida para vagas em ensino
fundamental, na região de abrangência desse órgão. Autoria da Vereadora
Elcimara Loureiro. REQUERIMENTO N° 81/2022: Requer pedido de
informação acerca de cópia dos ofícios da Secretaria de Meio Ambiente
em que comunica o ministério Público, o Tribunal de Contas e o IEMA,
conforme Nota Oficial que encaminhou a veículo de imprensa, sobre os
resultados obtidos pelo laboratório especializado contratado pela Câmara
da Serra durante os trabalhos da CPI do Saneamento. Autoria do Vereador
Anderson Muniz. REQUERIMENTO N° 82/2022: Requer pedido de
informação acerca se o Município já dispõe de contrato para
monitoramento da qualidade do esgoto tratado nas estações de
tratamento. Caso houver, disponibilizar cópia do Termo de Referência, do
contrato e bem como informar a periodicidade em que as coletas serão
realizadas. Autoria do Vereador Anderson Muniz. REQUERIMENTO N°
83/2022: Requer pedido de informação sobre a execução da obra ao
entorno da Igreja de Reis Magos em Nova Almeida, no que tange a
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pavimentação da referida obra. Autoria do Vereador Prof. Alex Bulhões.
OFICIO N° 4/2022: OF. Nº 153/2022-GP do Executivo Municipal Encaminha informações pertinentes a aplicação e a avaliação de recursos
do Fundo CIDADES no âmbito do Fundo Municipal de Investimentos no
Município da Serra (ES) e os pleitos em tramitação junto ao Governo do
Estado do Espírito Santo. Autoria do Executivo Municipal. GRANDE
EXPEDIENTE/ORADORES INSCRITOS. Consoante Art. 192, Art. 240 e Art.
245, do Regimento Interno, inscreveram-se para o pronunciamento os
seguintes Vereadores: Professor Artur, Jefinho do Balneário, Paulinho do
Churrasquinho, Anderson Muniz, Professor Rurdiney, Gilmar Dadalto,
Pablo Muribeca, Sergio Peixoto, Adriano Galinhão, Wellington Alemão,
Raphaela Moraes. No PRIMEIRO PRONUNCIAMENTO, o vereador PROF.
ARTUR saudou todos que estavam presentes e os que acompanhavam a
sessão remotamente. Fez uma cobrança a respeito do projeto “Serra
Atleta”, indicado por seu gabinete no segundo mês de mandato, que vai
beneficiar diversos atletas da cidade. Apesar de não haver sido viabilizado
pelo ex-secretário da pasta, disse acreditar que o atual secretário, Marcelo
Laporte, vai dar andamento para que esse projeto aconteça o mais rápido
possível. Disse que aproximadamente 330 atletas serão beneficiados na
cidade, seja por auxílio mensal ou anual. Nesse sentido, recebeu no
plenário e homenageou os atletas, Luca e Noa, que representam a nossa
cidade no surfe. Luca foi campeão da primeira etapa do campeonato
estadual sub-12 anos, apesar de ter oito anos. Noa ficou em quarto lugar,
com onze anos, na categoria sub-14. Exibiu um vídeo dos atletas surfando.
Na sequência, agradeceu ao governador Renato Casagrande, ao deputado
Alexandre Xambinho e ao prefeito Sergio Vidigal por mais de 27 milhões
investidos no bairro Barcelona, a exemplo da praça Padre Jesimar Soares.
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No SEGUNDO PRONUNCIAMENTO, o vereador JEFINHO DO BALNEÁRIO
saudou todos que estavam presentes e os que acompanhavam a sessão
remotamente. Discorreu sobre cobrança feita sobre a forma como foi
feito o estudo e os valores aplicados no imposto (IPTU) pago por
munícipes da grande Cidade Continental. Exibiu vídeo em que critica
aumento dos valores cobrados na taxa de imposto naquela região. Disse
que está ao lado dos mais humildes. Em seguida, exibiu imagens de
máquinas trabalhando nas comunidades e na região de Carapebus, em
obras de pavimentação. Falou sobre a importância de trabalhar pela
cidade. Enfatizou que as obras realizadas no município têm o apoio do
prefeito e do governador. No TERCEIRO PRONUNCIAMENTO, o vereador
PAULINHO DO CHURRASQUINHO saudou todos que estavam presentes e
os que acompanhavam a sessão remotamente. Agradeceu a oportunidade
de honrar a cidade da Serra. Expressou gratidão e amor ao bairro Planalto
Serrano. Agradeceu a aprovação do Projeto de Lei n.º 261/2021, o qual
institui o ano de 1987 como fundação do bairro Planalto Serrano, blocos
A, B e C, tendo como objetivo manter viva a história da comunidade. Disse
ter orgulho de representar a maior cidade do ES, e explanou sobre o
Projeto de Lei n.º 325/2021, que institui o polo de serviços no bairro
Planalto Serrano, o qual será apreciado nesta sessão. Por isso, pediu apoio
dos pares na aprovação da matéria. Falou sobre a necessária
implementação de mais investimentos para o fortalecimento do comércio
naquela região, pois atende a todos os bairros vizinhos, como Campinho
da Serra, Vista da Serra e Serra sede. Na sequência, citou a ordem de
serviço para a revitalização das avenidas Planalto, Cachoeiro de
Itapemirim e Montanha, em que serão feitos recapeamento e calçada
cidadã, atraindo mais investimento e gerando mais empregos na região
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que possui mais de 200 lojas. Lamentou algumas torcidas contra o
desenvolvimento do bairro. Na sequência, destacou homenagem feita a
dois moradores de Planalto Serrano, como o Sr. Romário, pertencente ao
quadro da Prefeitura da Serra, responsável pela digitalização dos serviços
da PMS. Também homenageou o Sr. Fábio Alves, diretor do Departamento
de Trânsito do município, estendendo sua homenagem a todos os
integrantes do DOT. Enfatizou o alto índice de vulnerabilidade social e
reconheceu os vários desafios a serem vencidos, como a saúde e o
transporte público. No QUARTO PRONUNCIAMENTO, o vereador
ANDERSON MUNIZ saudou todos os que estavam presentes e os que
acompanhavam a sessão remotamente. Parabenizou o jovem atleta Diogo
Varejão, de Praia de Carapebus, que foi vice-campeão de skinboard em
Saquarema − RJ. Ressaltou que temos muitos outros talentos, e eles
requerem o apoio do município em relação ao “Serra Atleta”. Na
sequência, expôs que esteve em Lagoa de Carapebus, onde foi assinada
ordem de serviço para construção de área de lazer para a região de Praia
II. Falou acerca de reunião de que participou, junto à equipe técnica da
prefeitura e ao grupo “Amigos da Avenida Ártica”, para ampliação e
revitalização da avenida Ártica em Cidade Continental, o que irá garantir a
segurança e a qualidade de vida para a região. Após a reunião com a
secretaria de obras, exibiu imagens de um acidente envolvendo
motociclista na mesma avenida. Disse que foi estabelecido um prazo de 90
dias para a apresentação de um projeto executivo, para que seja licitada a
obra. Expôs felicidade ao citar o empréstimo que foi aprovado de 300
milhões de reais, que inclui na justificativa do Executivo a realização de
obras de mobilidade urbana. Citou várias obras que a prefeitura planeja
realizar, como o binário da norte-sul, o mergulhão na divisa com Vitória, o
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viaduto do trevo de Cidade Pomar, a construção de estrada que ligará
Serra-sede ao litoral serrano, construção de rotatória na entrada de
Taquara, nova avenida em Carapina Grande e a duplicação da avenida
Ártica, em Cidade Continental. Na sequência, discorreu sobre o decreto
que já está quase pronto, a fim de impedir o grande fluxo de caminhões e
carretas que trafegam na avenida Brasil, em Novo Horizonte. Informou
que a data para a ordem de serviço da praça de Novo Horizonte já foi
marcada, e será dia 20 do presente mês. Relembrou a sua trajetória no
movimento popular e pediu respeito ao líder dessa comunidade. Pediu à
secretária de educação que responda aos diretores sobre demanda
acordada em reunião. No QUINTO PRONUNCIAMENTO, o Vereador Prof.
Rurdney saudou os Edis e o público que assistiu à sessão. Discorreu que a
Secretária de Educação do Município da Serra não cumpriu com o
compromisso que fez diante do Vereador Pronunciante e com os
servidores públicos municipais da Serra. Citou que visitou três
comunidades da cidade da Serra: Serra-Centro, Valparaiso e Cascata, onde
foi bem recebido e onde ouviu e viu de perto o que tem acontecido nessas
comunidades. Falou do dia em que é celebrado o dia nacional do combate
ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Ressaltou a
importância do combate à violência não apenas em um dia em especial,
mas em todos os dias do ano e disse que foi pensando nas crianças que foi
propôs o Projeto de Lei n.º 53/2001 que dispõe sobre os princípios e
diretrizes para a elaboração e a implementação das políticas públicas para
a primeira infância no Município da Serra. Entretanto, o Chefe do Poder
Executivo da Serra vetou o projeto de lei, pois na época disseram que
estavam construído um projeto para cuidar das crianças da cidade da
Serra, mas de acordo com o Vereador Prof. Rurdiney não viu na prática
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este projeto. Reiterou que irá lutar pelas crianças e que é preciso construir
políticas públicas para defendê-las. Em seguida, apontou que caminhou no
beco do Barnabé, próximo à escola João Loyola, onde oficiou a
necessidade de melhorias para essa região, para que ofereçam um acesso
digno para que alunos, funcionários e toda a comunidade possam acessar
a escola João Loyola; elucidou que são aproximadamente duas mil pessoas
que frequentam aquele espaço. Discorreu sobre a situação das auxiliares
de creche, profissionais da educação que precisam ser valorizadas.
Reiterou que a Secretária de Educação não cumpriu o combinado
referente à redução da carga horária das cuidadoras, de oito para seis
horas, e que está aguardando o cumprimento da promessa o mais breve
possível. No SEXTO PRONUNCIAMENTO, o Vereador Pablo Muribeca
saudou os Edis e o público que assistiu à sessão. Falou das auxiliares de
creche que estão mobilizadas e buscando o direito da classe perante à
administração pública. Expôs as qualidades pertinentes ao cargo das
cuidadoras e da responsabilidade que elas têm. Corroborou com a fala do
Vereador Prof. Rurdiney no tocante às profissionais. Ato contínuo, os
Vereadores Adriano Galinhão e Wellington Alemão declinaram de suas
falas. No SÉTIMO PRONUNCIAMENTO, a Vereadora Raphaela Moraes
saudou a todos. Apoiou o projeto do Vereador Prof. Rurdiney e afirmou
que nunca será contrária aos direitos dos trabalhadores. Lamentou que o
Executivo não enviou resposta à classe das auxiliares de creche. Na
sequência, discorreu sobre os projetos que apresentou nesta Egrégia Casa
de Leis, um deles fala sobre o dia do protetor de animais. Destacou que
nos últimos sete dias, receberam onze cadelas com filhotes, sendo esses
em mais de cem. Em seguida, exibiu vídeo com vários animais
abandonados e falou da necessidade da implementação da castração dos
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animais no município da Serra; questionou que foi assinado um projeto
para dar início à castração e ao resgate de animais na Serra, porém estão
castrando menos do que o projeto prevê e que está buscando respostas
do Executivo Municipal, pois a população está cobrando pelo quantitativo
maior de castração. Discorreu que o estado do Espírito Santo não tem
nenhuma

política

pública

de

bem-estar

animal,

explicou

que

trabalhadores da obra do contorno têm-na procurado para sanar
problemas de animais abandonados no entorno, o que tem atrapalhado a
execução da obra, mas isso é de responsabilidade do Estado. Muito menos
o município possui contrato que preveja resgates de animais nesse caso.
Afirmou que seu projeto para o dia do protetor dos animais visa a
homenagear a população que realiza essa função que seria do estado.
Escolheu o dia dez de agosto, pois já é aprovada em âmbito federal. Por
fim, expôs sobre seu projeto que dispõe sobre sessões especiais de
cinema para pessoas com transtorno do espectro autista. No OITAVO
PRONUNCIAMENTO, o Vereador Sergio Peixoto saudou os Edis e o público
que assistiu à sessão. Falou que visita constantemente os bairros da
cidade da Serra e têm encontrado as ruas alagadas por causa dos canos e
tubulações que estão quebrados. Questionou a empresa Cesan por não
dar respostas para a população, tampouco para os nobres pares dessa
Casa de Leis referente aos problemas supracitados. Destacou a matéria
que o jornal Tempo Novo publicou referente às obras que virão
engrandecer e melhorar a cidade da Serra. O vereador Sergio Peixoto
respondeu aos Edis e à população que, dentro do prazo, de 30 dias, o
Prefeito Sergio Vidigal impreterivelmente estará dando a resposta de
forma positiva para as auxiliares de creche do município da Serra.
Corroborou com a fala do Vereador Prof. Rurdney referente à entrada da
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escola João Loyola. Disse à vereadora Raphaela Moraes que as
providências em relação aos animais estão sendo tomadas. ORDEM DO
DIA/MATÉRIAS À DELIBERAÇÃO. Conforme os Artigos: 193 e 196 do
Regimento Interno. 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 02 e permaneceram presentes. PROJETO DE LEI N°
274/2021: Autoriza o Poder Executivo Municipal a custear transporte
coletivo para acompanhamento de funerais às famílias de baixa rendas do
município da Serra. Autoria do Vereador Paulinho do Churrasquinho. Foi à
discussão, em que o autor pediu o apoio dos pares à aprovação da
matéria, destacando o momento de desemprego e inflação em meio a dor
da perda dos familiares. Foi à votação. Projeto aprovado por dezessete
votos favoráveis. PROJETO DE LEI N° 301/2021: dispõe sobre a criação do
programa "Pedala Legal" e institui o "Selo Empresa Amiga do Ciclista" no
âmbito do Município da Serra e dá outras providências. Autoria do
Vereador Paulinho do Churrasquinho. Não houve discussão, foi à votação.
Projeto aprovado por dezesseis votos favoráveis. PROJETO DE LEI N°
325/2021: Fica instituído o Polo de Comércio e Serviços no bairro Planalto
Serrano e da outras providências. Autoria do Vereador Paulinho do
Churrasquinho. Foi à discussão em que o autor pediu apoio dos pares na
aprovação da matéria, diante da geração de empregos a ocorrer na região
que poderá receber mais investimentos dos comerciantes. Foi à votação.
Projeto aprovado por dezesseis votos favoráveis. PROJETO DE LEI N°
421/2021: institui o dia do protetor de animais no Município da Serra e dá
outras providências. Autoria da Vereadora Raphaela Moraes. Não houve
discussão, foi à votação. Projeto aprovado por quinze votos favoráveis. Em
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Justificativa de Voto, a autora parabenizou todos os protetores de animais
da Serra, e que a matéria dá uma visão diferenciada aos atuantes da causa
animal, que abrem mão do próprio espaço para acolher os animais de rua.
PROJETO DE LEI N° 430/2021: dispõe sobre sessões de cinema para
pessoas com TEA - Transtorno do Espectro Autista no âmbito do Município
da Serra. Autoria da Vereadora Raphaela Moraes. Foi à discussão em que
a autora explicou o teor da proposição em que por um dia no mês haverá
uma sessão especial para autistas, com sala adaptada com menos luz e
menos som, o que não gera custos. Isso iguala o direito a todos, pois
cinema é cultura e lazer. Pede ao prefeito a sanção da Lei. Foi à votação.
Projeto aprovado por quinze votos favoráveis. PROJETO DE LEI N°
447/2021: Proíbe a instalação, a adequação e o uso comum de banheiros
públicos por pessoas de sexos diferentes, nas Escolas Municipais,
Secretarias, Agências, Autarquias, Fundações, Institutos, e demais
repartições públicas do Município de Serra - ES. Autoria do Vereador Igor
Elson. Matéria retirada de pauta para adequação, a pedido do autor.
PROJETO DE LEI N° 31/2022: Dispõe sobre a fiscalização e manutenção
regular dos parques existentes nas unidades de ensino do Município da
Serra. Autoria do Vereador Wellington Alemão. Não houve discussão, foi à
votação. Projeto aprovado por quinze votos favoráveis. PROJETO DE LEI N°
34/2022: Dispõe sobre a obrigatoriedade da emissão de diplomas em
braile para os alunos portadores de deficiência visual, por parte das
instituições públicas e privadas de ensino fundamental, médio e
universitário em atuação no Município da Serra, e dá outras providências.
Autoria do Vereador Anderson Muniz. Foi à discussão, em que o autor
explicou que, apesar de a procuradoria da Casa ter opinado
contrariamente à matéria, por entender que interfere na estrutura da

Página 13 de 15

secretaria municipal de educação, entende de forma contrária à
procuradoria, pois o projeto não interfere na atribuição da secretaria, haja
vista que o Decreto n. 2344, de 13 de maio de 2018 dispõe sobre a
estrutura organizacional da secretaria e estabelece entre suas atribuições,
no Inciso n.º 9, a promoção de políticas públicas de democratização de
acesso ao ensino fundamental de inclusão social. Logo, o projeto propõe a
inclusão social por meio da impressão de diplomas em Braile. Por isso,
pede apoio dos pares. Foi à votação. Projeto aprovado por dezessete
votos favoráveis. Em Justificativa de Voto, o Vereador Anderson
agradeceu o apoio dos pares à aprovação da matéria, pois promove a
inclusão social. PROJETO DE LEI N° 35/2022: Institui o ''Dia Municipal do
Motoboy'', a ser comemorado, anualmente em 27 de julho, e dá outras
providências. Autoria do Vereador Jefinho do Balneário. Não houve
discussão, foi à votação. Projeto aprovado por treze votos favoráveis.
PROJETO DE LEI N° 56/2022: institui o programa municipal de
enfrentamento ao feminicídio. Autoria do Vereador Adriano Galinhão.
Não houve discussão, foi à votação. Projeto aprovado por dezesseis votos
favoráveis. PROJETO INDICATIVO N° 21/2022: altera a Lei nº 3.677, de 28
de dezembro de 2010. Autoria do Vereador Prof. Rurdiney. Foi à discussão
em que o autor pediu apoio dos pares à matéria em favor das auxiliares de
creche. Disse que ligou para o assessor do prefeito, chefe de gabinete, Sr.
Comper, o qual atendeu o grupo de auxiliares de creche, fazendo
compromisso com a classe. Destacou que os vereadores e o prefeito estão
sensibilizados com a causa. Foi à votação. Projeto aprovado por dezessete
votos favoráveis. Em Justificativa de Voto, o Vereador Pablo Muribeca
agradeceu o apoio à matéria, destacando que as servidoras, assim como
os demais, merecem. Pediu ao prefeito que sancione a matéria. Em
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seguida, o Vereador Wellington Alemão afirmou que o prefeito irá
valorizar as servidoras, assim como os demais. Na sequência, o Vereador
Anderson Muniz destacou que o caráter da matéria é indicativo, cabendo
ao Poder Executivo a devolutiva da matéria. No entanto, disse que o
Executivo tem valorizado os servidores. A Vereadora Raphaela Moraes
destacou que serão encaminhados outros pedidos ao Executivo, para que
as pessoas sejam ouvidas neste município. Afirmou que as servidoras não
devem parar de lutar por seus direitos. Na sequência, o Vereador Prof.
Rurdiney agradeceu o apoio dos pares na aprovação da matéria,
destacando que se trata de um projeto indicativo, mas que tem peso para
o Executivo. Depositou voto de confiança e destacou a necessidade de
resposta até sexta-feira às servidoras. PROJETO INDICATIVO N° 310 /2021:
institui a utilização de pulseira com qrcode para identificação de idosos,
deficientes físicos, portadores de patologias mentais, imunodeficiências,
distúrbios hormonais e metabólicos no Município da Serra. Autoria do
Vereador Dr. William Miranda. Não houve discussão, foi à votação. Projeto
aprovado por quatorze votos favoráveis. Não havendo nada mais a tratar,
consoante Art. 198 do Regimento Interno, 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”.
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Sala das Sessões “Flodoaldo Borges Miguel”. Em quarta-feira, dia dezoito,
mês de maio, ano dois mil e vinte e dois.
RODRIGO MARCIO CALDEIRA
Presidente

ALEXISANDRO PESSIMILIO BULHÕES
Primeiro-Secretário

HÉLVIO PIRES TOLENTINO
Taquígrafo Parlamentar

