Câmara Municipal de Ecoporanga
Estado do Espírito Santo
Ata da 074ª (septuagésima quarta) Sessão Ordinária da Décima Quinta Legislatura 2017/2020
realizada no Plenário da Câmara Municipal de Ecoporanga, Estado do Espírito Santo, aos 10
(dez) dias do mês de setembro de 2018, às 18h: 00min. O Senhor Presidente Robério Pinheiro
Rodrigues, constatando número legal de vereadores, invocou a “Proteção de Deus” e declarou
aberta a Sessão submetendo à discussão e votação a Ata da Sessão anterior, não havendo
discussão a mesma foi aprovada por unanimidade. Em seguida o senhor solicitou da Assessora
da Mesa Diretora a leitura do Expediente, que segue: Requerimento N.º 018/2018 – de autoria
do Vereador/Presidente – Robério Pinheiro Rodrigues; submetido à discussão e votação,
aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes; Parecer n.º 075/2018 – da Comissão de
Finanças e Orçamento no Projeto de Lei N.º 026/2018 – de autoria do Executivo Municipal –
Dispõe Sobre a Criação e Extinção de Cargo de Provimento em Comissão na Estrutura
Administrativa do Município de Ecoporanga, Estado do Espírito Santo, Lei Municipal N.º 431,
de 06 de Março de 1990, e dá outras providências; submetido à discussão e votação, aprovado
por unanimidade dos Vereadores presentes; em seguida o senhor Presidente encaminhou o
Projeto à Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social para análise e emissão de Parecer;
Prosseguindo não havendo mais matérias a se tratar, o senhor Presidente facultou a palavra aos
Vereadores que quisessem fazer o uso da Tribuna. Em seguida, não havendo mais matéria a
tratar, o senhor Presidente concedeu o uso da Tribuna por 15 minutos ao senhor Gumercino
Cândido de Oliveira – Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, para
discorrer sobre os direitos dos servidores públicos municipais. Prosseguindo o senhor
Presidente facultou a palavra aos Vereadores que quisessem fazer o uso da Tribuna. Fez o uso
da Tribuna o Vereador João Batista Filhos, que após cumprimentar os presentes pronunciou o
seguinte: senhor Presidente eu gostaria de parabenizar a fala do Presidente do Sindicato senhor
Gumercino a respeito do LTCAT e também sobre os direitos dos trabalhadores, quando falamos
direitos nós sabemos que os trabalhadores tem deveres também e todos os trabalhadores sabem
disso, todos nós temos deveres e os nossos direitos, eu particularmente sou à favor que o
trabalhador dê a sua camisa para o seu Município, pelo seu salário que você recebe, um salário
digno e eu sempre falo que o Município de Ecoporanga é construído pelos trabalhadores
efetivos, trabalhadores contratados e isso é importante dizer, a importância dos trabalhadores
no Município, mas eu não sou favorável aqueles funcionários que ficam mocegando não, eu sou
favorável ao funcionário que dê valor ao seu trabalho e que trabalhe de maneira correta em prol
do crescimento do Município, mas eu sou favorável também que o Município cumpra com os
seus deveres com os funcionários públicos, porque nós vemos aí um descaso muito grande com
todos os funcionários deste Município e aí eu peço com gentileza que o Prefeito municipal olhe
para os funcionários efetivos, para os funcionários contratados, aqueles que merecem uma
insalubridade, agentes de saúde que não são pagos, existe esta Lei Federal e eles não estão tendo
este benefício, eu também trabalhei como agente de saúde e sei o quanto é difícil as vezes a gente
não ter recursos para trabalho, as vezes pagava a gasolina do meu bolso para fazer no interior,
então o Município não dava uma bicicleta, então é importante que o Município, o Prefeito
Municipal olhe para os funcionários públicos e que ele compra também os seus direitos, as vezes
você fala mal dos funcionários é fácil, mas também tem que cumprir o seu papel e nós pedimos
aqui encarecidamente para que o Prefeito Municipal possa olhar o pedido não só do Presidente
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do Sindicato, mas de todos nós Vereadores, acredito que todos os Vereadores aqui são à favor
que sejam pagos os direitos dos trabalhadores e também que sejam ouvido os clamores dos
funcionários que precisam de um salário justo, porque este salário é um direito de vocês, o
reajuste salarial, o Prefeito virou as costas, o Secretário Edion amigo nosso que tenho um
respeito muito grande, o Município tem que ter uma reserva, sim, eu concordo que o Município
tem que ter uma reserva, mas que o Município também possa contribuir dando reajuste, então
nós sempre falamos em reajuste e eu não vi ainda o Prefeito se manifestando a respeito disso,
que ele possa olhar para toda categoria, eu queria falar aqui sobre essa situação do lixo público,
nós estamos falando da licitação e que dia 08 de maio nós sabemos que foi cancelado o contrato
com a Elite, mas também o Município não mostrou interesse em fazer outra licitação e já
passamos meses e meses aí, as ruas sem varrer, pessoas querendo trabalhar, pessoas que as
vezes não tem condições em suas casas e o Prefeito tem que olhar e fazer essa licitação, o que
está acontecendo que o Prefeito não fez nada até agora? Não vem aqui falar a respeito da
licitação, então preciso que o Prefeito olhe pra isso também e se precisar da gente nós estamos
aqui para ajudar, nós queremos que esta licitação seja feita e que a empresa possa pegar e possa
começar um trabalho com mais dignidade, deixando as ruas mais limpas não só aqui da cidade,
mas também dos distritos e povoados, então o Prefeito precisa fazer a sua parte com relação a
licitação que eu não estou vendo muita coisa aí não, outra coisa é falar um pouquinho desses
nossos radares das avenidas, porque nós vemos gente com a velocidade muito grande correndo
pelas Avenidas, Floriano Rubim, Assis Baeta, nós temos o final da rua Santa Mônica lá, então as
pessoas estão andando com a velocidade muito grande e daqui a pouco pode ser atropelado ou
pode ser você ou qualquer um de nós, ano passado morreu o senhor Sebastião vizinho meu lá,
coitado, foi atravessar a avenida e foi atropelado e faleceu e outros faleceram, como o Lúcio lá
no final na Avenida em frente ao Hotel das Palmeiras anos atrás e que o Prefeito e também a
Câmara Municipal no que depender da gente possa tomar as providências com os órgãos
competentes e que possa ser realizado e olhado com carinho, tenho dito, muito obrigado. Fez o
uso da Tribuna o Vereador Greidismar Lopes dos Santos, que após cumprimentar os presentes
pronunciou o seguinte: falando sobre a fala do Gumercino quando ele fala dos diretos dos
servidores, foi muito bem colocado pelo Vereador João Batista, a mulher falou sobre isso na
Sessão anterior, então acredito que nós aqui enquanto legisladores, Vereadores, representantes
do povo em momento algum nós vamos posicionar contra os servidores, nós sabemos que a
única forma de fazer com que essas melhorias sejam realmente implantadas é usar a reforma
administrativa, as categorias como ele colocou muito bem aqui, uma forma de que esses salários
sejam corrigidos de acordo com a categoria de cada um, então nós Vereadores em momento
algum vamos nos posicionar contra, acho que o Presidente da Casa, o Denivaldo também que
já fez Ofício pedindo ao Executivo e nós que estamos mais próximos ao Prefeito vamos sim fazer
essa cobrança via oral, é necessária a formalidade, mas é bom fazer via oral, vamos debruçar
sim nesta causa, porque quando o João Batista fala daqueles que as vezes não exercem muito
bem ou as vezes não fazem jus ao salário que recebem, mas temos que deixar aqui que o
Secretário o qual esses servidores estão sob suas responsabilidades tome aí as medidas cabíveis
com relação a esses servidores, mas o que a gente deve fazer é lutar pelos seus direitos e fazer
com que esses direitos sejam válidos e são direitos adquiridos através de Leis, quando ele falou
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da LTCAT, o Vereador Robério coloca muito bem sobre os agentes comunitários de saúde, já
tinha ouvido muitos questionamentos de pessoas que são agentes comunitários, eu fui agente
comunitário, inclusive nós temos colegas agentes comunitários de saúde, inclusive a Vilma de
Cotaxé que ela que adquiriu hanseníase nas visitas domiciliares, inclusive um processo que tem
contra a Prefeitura na busca dessa insalubridade que é colocada a questão dela a Vila de Cotaxé
que a gente de saúde há muito tempo que adquiriu hanseníase nas visitas domiciliares, então
nós quanto Vereadores acredito que estamos dispostos a lutar e em momento algum vamos nos
posicionar contra os direitos dos servidores, nós tivemos na última sexta-feira dia 07 e quero
parabenizar a Secretária Nilda com toda a sua equipe da Secretaria Municipal de Educação, nós
tivemos no dia 07 o desfile cívico de nossa cidade, parabenizar também o Prefeito Elias Dal Col
porque foi um evento muito bonito, muito bem apresentado e a gente viu algumas postagens
de alguns Municípios próximos como Barra de São Francisco que não realizou este desfile, então
isso é bom, é arte, é cultura, sãos as pessoa irem para as ruas, os alunos, professores,
coordenadores, então todos estão de parabéns pelo desfile que foi realizado em nosso Município
muito bem apresentado e que ano que vem seja muito melhor, isso é arte e é uma forma lúdica
de mostrar a realidade das comunidades, cultura, agropecuária, a história do nosso Município,
então isso é muito importante, então parabenizar o Prefeito, a Secretária e toda equipe, aqueles
que fizeram o mínimo até o máximo e todos que deram sua contribuição para que este evento
acontecesse, então parabéns a todos, tivemos também no último sábado a visita do Deputado
Enivaldo dos Anjos em nosso Município, ele visitou o comércio local e estamos à poucos dias
de uma eleição, então que a gente valorize e viabilize aqueles que estão ajudando o nosso
Município e o Deputado Enivaldo dos Anjos é um desses que tem demonstrado e ajudado muito
o nosso Município aqui, tenho dito, muito obrigado. Prosseguindo, o senhor Presidente fez
constar o nome dos vereadores presentes, como seguem: Denivaldo Alves Caldeira, Edson
Pereira dos Santos, Emerson Vicente de Oliveira, Genaldo Aves Caldeira, Greidismar Lopes
dos Santos, Jefferson Salazar Dal’ Col, João Batista Filho, José Francisco Costa, Joventino
Caetano de Oliveira, Nélio Henrique Quedevez e Robério Pinheiro Rodrigues, logo após
agradeceu a todos os presentes nesta Casa de Leis e declarou encerrada a Sessão, convocando
os Vereadores presentes para a próxima Sessão.

____________________________________
ROBÉRIO PINHEIRO RODRIGUES
Presidente

______________________________________
NÉLIO HENRIQUE QUEDEVEZ
1.ºSecretário
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