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ATA DA TRIGÉSIMA 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 SEGUNDA-FEIRA,
DIA TRINTA, MÊS DE MAIO, ANO DOIS MIL E VINTE E DOIS, ÀS DEZESSEIS
HORAS (30/05/2022, 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 trinta 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;
Jeferson Fernandes, PL; José Artur Oliveira Costa, SOLIDARIEDADE; Marlon
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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 Provérbios,
capítulo treze, versículos trinta e um e trinta e dois. Ato contínuo,
deliberaram-se as Ata das Sessões Ordinárias dos dias dezesseis e dezoito
de maio, de dois mil e vinte e dois. Não houve discussão. Foram à votação.
Atas

aprovadas

por

dezoito

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
Procuradoria-Geral deste Órgão Legislativo que, durante o prazo
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Regimental, as apreciam, emitem seus Pareceres, a fim de deliberá-las ao
Plenário. PROJETO DE LEI N° 318/2021: Dispõe sobre a garantia do livre
acesso

às

pessoas

com

deficiência

ou

necessidades

especiais

acompanhadas por seus cães de assistência e dá outras providências.
Autoria da Vereadora Raphaela Moraes. PROJETO DE LEI N° 322 /2021:
Dispõe sobre a obrigatoriedade de fornecimento de alimentação para
acompanhantes de parturientes, crianças e idosos, em hospitais públicos e
privados, no âmbito do Município da Serra. Autoria do Vereador Paulinho
do Churrasquinho. PROJETO DE LEI N° 349 /2021: Dispõe sobre a proibição
do uso de recursos públicos para a contratação de artistas em que suas
músicas incentivem a violência e uso de drogas ilícitas ou exponham as
mulheres, crianças, homossexuais e os afrodescendentes a situação de
constrangimento. Autoria do Vereador Dr. William Miranda. PROJETO DE
LEI N° 384 /2021: Acrescenta o inciso XVIII aos Art. 67 e fica alterado o
inciso III do Art. 67 da lei 2.360/2001. Autoria do Vereador Paulinho do
Churrasquinho. VETO N° 15 /2022: anexo à Mensagem nº 31/2022 de
autoria do Executivo Municipal - Comunica sobre o Veto integral, por
inconstitucionalidade, o Autógrafo de Lei nº 5.435, de 14 de março de
2022 - PL nº 354/2021 de autoria do Vereador Paulinho do Churrasquinho.
Veto advindo do Executivo Municipal. VETO N° 17 /2022: anexo à
Mensagem nº 34/2022 de autoria do Executivo Municipal - Comunica
sobre o Veto integral ao Autógrafo de Lei nº 5.448, de 28 de março de
2022 - PL nº 288/2021 de autoria do Vereador Wellington Alemão. Veto
advindo do Executivo Municipal. VETO N° 24 /2022: anexo à Mensagem nº
50 de 4 maio de 2022 do Executivo Municipal - Comunica sobre o Veto
Integral ao Autógrafo de Lei nº 5.457, de 11 de abril de 2022. Veto
advindo do Executivo Municipal. VETO N° 25 /2022: anexo à Mensagem nº
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47, de 28 de abril de 2022 do Executivo Municipal - Comunica sobre o
Veto Integral ao Autógrafo de Lei nº 5.460, de 13 de abril de 2022 - PL nº
171/2021 de autoria do vereador Igor Elson. Veto advindo do Executivo
Municipal. VETO N° 26 /2022: anexo à Mensagem nº 48, de 28 de abril de
2022 do Executivo Municipal - Comunica sobre o Veto Integral ao
Autógrafo de Lei nº 5.461, de 13 de abril de 2022 - PL nº 243/2021 de
autoria da vereadora Raphaela Maria de Oliveira Moraes Vasques. Veto
advindo 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:
Anderson Muniz, Adriano Galinhão, Elcimara Loureiro, Wellington Alemão
e Sergio Peixoto. No PRIMEIRO PRONUNCIAMENTO, o Vereador
ANDERSON MUNIZ saudou a Mesa Diretora, os Edis presentes e o público
que assistiu à sessão. Falou da importância da mobilidade urbana no
município da Serra, a mobilidade é um desafio para todos os gestores
públicos do país, haja vista o crescimento desordenado no campo
imobiliário e dos veículos automotores. Disse que propôs melhorias para
esta questão, pois a mobilidade urbana também visa a proporcionar
qualidade de vida para a população. Expôs que vem tratando sobre essa
temática de forma limitada para poder atender melhor a população da
cidade da Serra, apontou os bairros que mais carecem de melhorias com a
mobilidade urbana, citando como exemplo a região de Praia II, que
envolve os bairros de Novo Horizonte, Cidade Continental, Balneário de
Carapebus, Praia de Carapebus, entre outros. Disse que todos os dias tem
visto a dificuldade da população mais carente que depende do transporte
público e do uso das bicicletas para trafegam na cidade da Serra. Apontou
que trafegam nas vias várias carretas que atendem ao complexo de
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tubarão e foi demonstrado que a população está sendo prejudicada em
vários sentidos como no aumento de acidentes, quebra de fios,
rompimento da tampa de PV, devido ao peso das carretas, e tudo isso tem
chamado a atenção dos Edis dessa Egrégia Casa de Leis. Afirmou que
apresentou diversos ofícios aos responsáveis competentes. Na sequência,
o Vereador Pronunciante tratou acerca do decreto de número 2872/22,
em que o Prefeito Sergio Vidigal restringe a passagem de carretas dentro
da comunidade de Novo Horizonte e não apenas na avenida Brasil, mas
nas ruas auxiliares, como rua Papagaio e a rua Gaivotas. Apontou que a
Prefeitura da Serra teve o cuidado com aquelas empresas que estão
naquele entorno para que essas não sejam prejudicadas. Ressaltou que
não quer de forma alguma prejudicar as empresas, tampouco os
empresários, mas sim melhorar a vida da população. Expôs que está sendo
discutidas com a Secretaria de Obras do município da Serra outras saídas,
com a proposta de estudos e projetos que irão abrir as ruas Gaivotas e
Papagaio para que possam ter uma melhor circulação, além da ampliação
da avenida Ártica até a praia de Carapebus, para que possam melhorar
toda a proposta da mobilidade urbana sem se descuidar da avenida
Industrial e da avenida Meridional. Agradeceu às equipes responsáveis da
gestão do Prefeito Sergio Vidigal pelo empenho para melhorar a
mobilidade na cidade da Serra. No SEGUNDO PRONUNCIAMENTO, o
Vereador ADRIANO GALINHÃO saudou os Edis presentes e o público que
assistiu à sessão. Iniciou o pronunciamento falando de dois moradores
antigos do bairro Jardim Carapina e disse da alegria que arrolou quando
esse casal recebeu a escritura da casa onde moram, pois esse bairro era
uma área de ocupação e viviam de forma irregular; agradeceu à gestão
atual da Serra que tem valorizado a população serrana. Afirmou que

Página 6 de 11

depois do depoimento do casal a forma como pensava sobre como tratar
as políticas públicas foi mudada. Em APARTE, o Vereador Jefinho do
Balneário corroborou com a fala do Vereador Pronunciante e também
expôs que na região de Balneário de Carapebus será realizada mais uma
ordem de serviço, onde mais ruas serão pavimentadas. No TERCEIRO
PRONUNCIAMENTO, a vereadora ELCIMARA LOUREIRO saudou todos que
estavam presentes e os que acompanhavam a sessão remotamente.
Iniciou falando do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo para
a pessoa idosa. Disse que fez um requerimento à secretaria de assistência
social solicitando alguns esclarecimentos, sobre onde acontece o serviço,
quais atividades estão sendo desenvolvidas, e seus horários. E questionou
no requerimento por qual motivo não estão sendo desenvolvidas as
oficinas ligadas às atividades físicas no centro de convivência de Nova
Almeida. Questionou também se há previsão de reforma e adequação da
estrutura física do centro de convivência da pessoa idosa em Nova
Almeida, Barcelona e Serra Sede. Disse que visitou alguns serviços de
convivência por conta das inúmeras reclamações que vem recebendo. E
ressaltou que por isso o requerimento foi feito. Informou que, em uma
das visitas, uma servidora disse que “atividade física não é o essencial, o
que é essencial é só artesanato”. Expôs indignação ao dizer que isso é uma
ideia desrespeitosa para com o idoso. Esclareceu que a prática corporal
retarda o processo natural do envelhecimento, e reverte alguns aspectos
fisiológicos que melhoram significativamente a saúde mental e a
qualidade de vida. Ressaltou que a atividade física é essencial no serviço
de convivência da pessoa idosa. Discorreu dizendo que é de suma
importância que a gestão da Serra e a secretaria de assistência social
tenham responsabilidade para com esse serviço. Em APARTE, a vereadora
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Raphaela Moraes parabenizou a vereadora pronunciante pela fala, e disse
que também já recebeu reclamações, inclusive de uma servidora efetiva
do município, acerca de vários serviços ligados à secretaria de Assistência
Social. No QUARTO PRONUNCIAMENTO, o vereador WELLINGTON
ALEMÃO saudou todos que estavam presentes e os que acompanhavam a
sessão remotamente. Pontuou que os idosos precisam de respeito e
cuidado. Esclareceu que servidor é para servir, e quem não faz um bom
serviço na gestão precisa sair porque está no lugar errado. Parabenizou o
vereador Cleber Serrinha e o presidente Rodrigo Caldeira pelo seu
aniversário. Citou a ordem de serviço em Balneário de Carapebus, e disse
se sentir feliz pelas obras feitas na comunidade. Citou também a ordem de
serviço em São Domingos, onde será feita uma praça com academia
popular para melhoria da comunidade. Falou da construção do ginásio de
Jardim Guanabara. Informou que o vestiário do campo de Vista da Serra
está sendo feito, onde também será construída uma praça atrás do campo
com playground para as crianças. Disse que esteve com o prefeito Sergio
Vidigal, e o prefeito informou que será dada a ordem de serviço do campo
Bom de Bola, e da praça com academia popular. Ressaltou que as obras
estão sendo feitas graças aos vereadores que aprovam os orçamentos. E
disse que precisa ser feito um trabalho em grupo para as obras serem
realizadas, pois o empréstimo de 300 milhões de reais foi aprovado pela
Câmara para o desenvolvimento do município. Falou da antiga
maternidade de Carapina, que vai se tornar um Centro de Especialidades.
Pontuou também sobre a gratificação para os médicos, o que vai ajudar
muito a melhorar a saúde no município. Em APARTE, o vereador Jefinho
do Balneário informou que talvez a princípio não vamos conseguir ver essa
mudança na saúde tão rápido, porque os planos de saúde estão elevando
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muito os preços, e isso vai gerar ainda mais a procura pelo SUS. E
parabenizou o vereador pronunciante pela fala. De volta à fala, o vereador
pronunciante disse que o atendimento pelo plano e pelo SUS não está
muito diferente, às vezes a demora pelo atendimento é a mesma. No
QUINTO PRONUNCIAMENTO, o Vereador Sergio Peixoto saudou a Mesa
Diretora, os Edis presentes e o público que assistiu à sessão. Corroborou
com a fala do Vereador Welington Alemão ao citar a ordem de serviço do
bairro São Domingos e disse que irá embelezar ainda mais aquela área.
Falou acerca da ordem de serviço para a troca de iluminação, construção e
reforma da praça dos bairros Santo Antônio, São Lourenço e Maria Níobe.
Expôs que em breve o Prefeito da Serra estará assinando a ordem de
serviço no valor de 70 milhões de reais referente à revitalização da
primeira entrada da Serra, onde será realizado um viaduto que irá
melhorar a mobilidade urbana principalmente no bairro da Serra Sede. O
Vereador Pronunciante citou o elevado tráfego de carretas que passam
pelo bairro São Marcos I, principalmente nas madrugadas, desviando do
posto de fiscalização da PRF, o que tem danificado o asfalto, as residências
e a tubulação de água e esgoto. Solicitou às autoridades responsáveis para
que tomem as providências. Falou sobre os problemas dos centros de
vivências em várias localidades no município da Serra, apontou que o
centro de vivência da Serra Sede está prestes a ser reformado, mas está
aguardando o laudo da defesa civil do município para que deem início à
reforma e apontou que as atividades físicas estão acontecendo no local.
Citou um vídeo onde os idosos estão fazendo atividade física dentro da
piscina e que irá interceder junto à secretária de assistência social sobre a
atuação dos funcionários; de acordo com o vereador Pronunciante, esses
profissionais devem ser capazes de atender e cuidar dos idosos. Por fim,
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disse que a cidade da Serra caminha para ser o melhor município do
Espírito Santo e espera que o Hospital Materno-Infantil esteja em pleno
funcionamento para dar melhores condições de tratamento de saúde para
todos. 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. VETO N° 2 /2022:
anexo à Mensagem Nº 16/2022 do Executivo Municipal - Comunica sobre
o Veto Integral, por inconstitucionalidade, o Autógrafo de Lei nº 5.412, de
02 de fevereiro de 2022 - PL nº 351/2021 do Vereador Sergio Peixoto.
Veto advindo do Executivo Municipal. Não houve discussão, foi à votação.
Veto mantido por treze votos favoráveis, a despeito de um voto contrário
e três abstenções. VETO N° 12 /2022: anexo à Mensagem nº 28/2022 de
autoria do Executivo Municipal - Comunica sobre o Veto integral, por
inconstitucionalidade, o Autógrafo de Lei nº 5.433, de 14 de março de
2022 - PL nº 252/2021 de autoria do Vereador Wellington Alemão. Veto
advindo do Executivo Municipal. Não houve discussão, foi à votação. Veto
mantido por treze votos favoráveis, a despeito de quatro votos
desfavoráveis. VETO N° 18 /2022: anexo à Mensagem nº 35/2022 de
autoria do Executivo Municipal - Comunica sobre o Veto parcial ao
Autógrafo de Lei nº 5.440, de 16 de março de 2022 - PL nº 403/2021 de
autoria das Vereadoras Elcimara Loureiro e Raphaela Moraes. Veto
advindo do Executivo Municipal. Foi à discussão, em que a vereadora
Raphaela Moraes esclareceu que o projeto de lei apresentado fala da
instituição de um dia para mobilização dos homens pelo fim da violência
contra as mulheres e que seguirá uma lei federal que já instituiu esse dia.
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Afirmou que a parte vetada do projeto é no que diz respeito à criação de
obrigação, que os gestores poderão realizar campanhas e oferecer
informação à população com o intuito de evitar o feminicídio. Pediu apoio
aos pares para manter o veto, haja vista que se trata de veto parcial. Pediu
que o Executivo use o projeto para manter as políticas a favor das
mulheres. Foi à votação. Veto mantido por dezessete votos favoráveis.
PROJETO DE LEI N° 356 /2021: Dispõe sobre o dever do Município em
assegurar assessoria jurídica gratuita para os membros da Guarda
Municipal da Serra, pelo exercício da função, são submetidos a processos
judiciais. Autoria do Vereador Igor Elson. O autor pediu retirada de pauta
para adequação. PROJETO DE LEI N° 390 /2021: Dispõe sobre a
obrigatoriedade da identificação do tipo combustível no bico da bomba de
abastecimento ao consumidor nos postos de combustíveis do Município
da Serra. Autoria do Vereador Paulinho do Churrasquinho. Não houve
discussão, foi à votação. Projeto aprovado por quinze votos favoráveis.
PROJETO DE LEI N° 442 /2021: Dispõe sobre o Programa Municipal de
Prevenção e Controle de Diabetes nas crianças e adolescentes
matriculados nas creches e demais estabelecimentos da Rede Pública
Municipal de Ensino e dá outras providências. Autoria do Vereador Pablo
Muribeca. Não houve discussão, foi à votação. Projeto aprovado por sete
votos favoráveis, a despeito de dois votos contrários e oito abstenções.
PROJETO DE LEI N° 28 /2022: Declara de Utilidade Pública Municipal o
serviço especializado em reabilitação oncológica e promoção da saúde –
ONCORS. Autoria do Vereador Prof. Rurdiney. Projeto retirado de pauta a
pedido do autor. PROJETO INDICATIVO N° 204 /2021: Institui o programa
"Direito na Escola", a ser oferecido preferencialmente em parceria com a
17ª Subseção da OAB Serra-ES, junto às escolas municipais tendo com
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temas a serem abordados Noções de Direito e Cidadania e dá outras
providências. Autoria do Vereador Dr. William Miranda. Não houve
discussão, foi à votação. Projeto aprovado por quinze 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, 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 trinta, mês de maio, ano dois mil e vinte e dois.
RODRIGO MARCIO CALDEIRA
Presidente

ALEXISANDRO PESSIMILIO BULHÕES
Primeiro-Secretário
HÉLVIO PIRES TOLENTINO
Taquígrafo Parlamentar

