Câmara Municipal de Ecoporanga
Estado do Espírito Santo
Ata da 075ª (septuagésima quinta) Sessão Ordinária da Décima Quinta Legislatura 2017/2020
realizada no Plenário da Câmara Municipal de Ecoporanga, Estado do Espírito Santo, aos 17
(dezessete) 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: Projeto de Decreto Legislativo n.º 011/2018 – de autoria
da Comissão de Finanças e Orçamento - “Dispõe Sobre a Aprovação das Contas da Prefeitura
Municipal de Ecoporanga/ES, Referente do Exercício 2015, de Responsabilidade do Então Prefeito,
Sr. Pedro Costa Filho.” Depois de lido o referido Projeto, o mesmo foi encaminhado à Comissão de
Legislação, Justiça e Redação Final para emitir Parecer; Parecer n.º 076/2018 – Relatório Conclusivo
– de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento no Parecer Prévio TC – 0158/2017 - do Tribunal
de Contas do Estado do Espírito Santo – Prestação de Contas – Exercício de 2015; leitura realizada
somente para ciência do Plenário; Prosseguindo o senhor Presidente solicitou da Assessora da Mesa
Diretora a Leitura de dois Ofícios que seriam encaminhados as empresas VIVO e OI. Em seguida o
senhor Presidente indagou a os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final se
estão aptos a analisar e emitir Parecer no Projeto de Decreto Legislativo n.º 001/2018, os quais
disseram que sim, o senhor Presidente suspendeu a Sessão por 15 minutos. Reaberto os trabalhos o
senhor Presidente solicitou da Assessora da Mesa Diretora a leitura da Ordem do Dia, que segue:
Parecer n.º 077/2018 – da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final no Projeto de Decreto
Legislativo n.º 011/2018 – de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento - “Dispõe Sobre a
Aprovação das Contas da Prefeitura Municipal de Ecoporanga/ES, Referente do Exercício 2015, de
Responsabilidade do Então Prefeito, Sr. Pedro Costa Filho.” Submetido à discussão e votação, fez o
uso da Tribuna o Vereador Nélio Henrique Quedevez, que após cumprimentar os presentes
pronunciou o seguinte: eu gostaria de pedir vista ao Projeto das contas senhor Presidente. Não
havendo mais discussão ao Parecer, o senhor Presidente colocou em votação, o qual foi aprovado
por unanimidade dos Vereadores presentes; em seguida o senhor Presidente colocou em discussão
e votação o pedido verbal de vista no Projeto pelo Vereador Nélio, o qual não havendo discussão,
foi reprovado por 06 (seis) votos contrários dos Vereadores João Batista Filho, Edson Pereira dos
Santos, Denivaldo Alves Caldeira, Genaldo Alves Caldeira, José Francisco Costa e Robério Pinheiro
Rodrigues e 05 (cinco) votos favoráveis dos Vereadores Emerson Vicente de Oliveira, Joventino
Caetano de Oliveira, Jefferson Salazar Dal Col, Greidismar Lopes dos Santos e Nélio Henrique
Quedevez; prosseguindo o senhor Presidente concedeu a palavra senhor Pedro Costa Filho (exprefeito) para fazer sua sustentação oral, quanto ao Projeto de Decreto Legislativo n.º 011/2018, o
qual não pode comparecer e indicou para fazer o uso da palavra em seu nome o Vereador José
Francisco Costa, que pronunciou o seguinte: não poderia deixar de estar vindo neste momento a
pedido do ex-prefeito Pedro Costa para agradecer aos Vereadores que fizeram o Parecer favorável,
acompanharam o Parecer do Tribunal de Contas e a justificativa é que ele está em Vitória no médico
hoje e como ele trabalha na escola durante a semana a data que ele conseguiu ir ao médico foi hoje,
ele gostaria muito de estar aqui, pediu para agradecer aos senhores e dizer que deixa um abraço a
todos os senhores e conta com o apoio e que faça justiça em cima daquilo que foi feito pelo Tribunal
de Contas e pelos Vereadores que fizeram o Parecer da forma correta, tenho dito, muito obrigado.
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Prosseguindo o senhor Presidente colocou a única discussão e votação final o Projeto de Decreto
Legislativo n.º 011/2018 – de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento - “Dispõe Sobre a
Aprovação das Contas da Prefeitura Municipal de Ecoporanga/ES, Referente do Exercício 2015, de
Responsabilidade do Então Prefeito, Sr. Pedro Costa Filho.” Fez o uso da Tribuna o Vereador
Robério Pinheiro Rodrigues, que após cumprimentar os presentes pronunciou o seguinte: eu não
poderia deixar de vir aqui para falar sobre este Projeto de Decreto, essa é a sexta conta que eu voto
de Prefeitos, foram três contas do senhor Elias Dal Col e agora essa é a terceira conta que eu estou
votando que é do senhor Pedro Costa Filho, dizer que eu segui todo o trâmite legal, os prazos de 20
dias para qualquer um se manifestar e não houve nenhum tipo de manifesto, passou pelas
Comissões e foi aprovada, eu sempre falei e volto a repetir, todas as contar que vir aprovadas pelo
Tribunal de Contas eu voto à favor, pode ser A ou B, porque o Tribunal vê a parte fiscal, se o Prefeito
aplicou corretamente o dinheiro público e não houve lá atrás nenhum manifesto de prestação de
contas, quem é o Robério para votar contra? Então eu estou aqui falando que meu voto é a favor
deste decreto por entender que a justiça quem tem que fazer é o Tribunal de Contas, se lá foi feito
quem somos nós aqui para votar contra essas contas, tenho dito, muito obrigado. Fez o uso da
Tribuna o Vereador Nélio Henrique Quedevez, que após cumprimentar os presentes pronunciou
o seguinte: venho prestar um esclarecimento, porque quando eu pedi vista sobre essa questão de
que já houve muitos comentários de nós votarmos Projetos em Regime de Urgência e essas coisas e
aí de agora pra frente a gente ter um pouco de cautela e o prazo foi muito bom, mas eu quero dizer
aqui, eu tenho as minhas convicções de acordo com o que eu penso e de acordo com o que eu tenho
pregado, quando eu estive na Tribuna aqui no passado e disse eu vou votar contra aquele Sessão
que condenava as contas do Prefeito Elias Dal Col, eu disse eu vou votar porque eu estou votando
de acordo com o Tribunal de Contas e volto a dizer, voto de acordo também com o Tribunal de
Contas, porque é o que o Presidente disse, eu sou matemático e entendo bem de números, o que está
em conta aqui são números, se alguém tem alguma dúvida em relação ao caráter da administração
que prove, mas que as contas foram aprovadas pelo Tribunal, por quê? Porque lá tem pessoas
técnicas competentes para votar, tenho dito, muito obrigado. Não havendo mais discussão foram
convocados os vereadores para prosseguir a votação do Projeto de Decreto Legislativo n.º 011/2018.
Dando início com o vereador Robério Pinheiro Rodrigues que pronunciou o seguinte: Boa sorte
Pedro Costa, o meu voto é Sim. Jefferson Salazar Dal’ Col que pronunciou o seguinte: meu voto é
Sim. Edson Pereira dos Santos que pronunciou o seguinte: meu voto é Sim. Nélio Henrique
Quedevez que pronunciou o seguinte: diante daquilo que eu disse, a gente não adianta pregar uma
coisa e fazer outra, em nome do Tribunal de Contas o meu voto é Sim. Genaldo Alves Caldeira que
pronunciou o seguinte: meu voto é Sim. Emerson Vicente de Oliveira que pronunciou o seguinte:
Sim. José Francisco Costa que pronunciou o seguinte: quero neste momento dizer que o Tribunal
de Contas é o órgão que nos orienta e a Câmara de Vereadores tem todo o poder de estar votando,
aprovando, reprovando, eu acho que diante desta orientação do Tribunal de Contas o meu voto é
SIM pela aprovação das contas e mui8tas contas com certeza virão para eu estar aprovado,
reprovando, em fim. João Batista Filho que pronunciou o seguinte: meu voto é SIM. Joventino
Caetano de Oliveira que pronunciou o seguinte: eu também sigo a orientação, o Parecer do Tribunal
de Contas e voto Sim. Greidismar Lopes dos Santos que pronunciou o seguinte: meu voto também
é Sim. Denivaldo Alves Caldeira que pronunciou o seguinte: meu voto é Sim. Ficando assim
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aprovado o Projeto de Decreto Legislativo n.°011/2018, por 11 (onze) votos favoráveis
(unanimidade) dos Vereadores presentes. Prosseguindo, não havendo mais matéria a se tratar, o
senhor Presidente facultou a palavra aos Vereadores que quisessem fazer o uso da Tribuna. Fez o
uso da Tribuna o Vereador Jefferson Salazar Dal Col, que após cumprimentar os presentes
pronunciou o seguinte: primeiramente quero aqui agradecer ao Prefeito Elis Dal Col por atender
uma Indicação minha na lavagem das ruas de Imburana e a varrição, porque como combinado a
Madeira acabou de puxar a terra, Imburana estava muito suja e essa semana fizemos a limpeza das
ruas e graças à Deus a comunidade gostou muito, também quero aqui agradecer pela estrada do
cemitério da Muritiba que foi feita hoje, quero agradecer ao Prefeito que mandou um trator lá hoje
e acabou fazendo a estrada lá para o pessoal, mas eu ainda acho que deveria mudar o cemitério de
lugar, quero também agradecer a presença do pré-candidato a Deputado Federal Sandro Locutor
que esteve aqui este final de semana prestigiando a cavalgada de Imburana, agradecer ao Deputado
Enivaldo que tem dado um apoio a gente lá, agradecer ao Prefeito Elias Dal Col por assinar o Termo
de Compromisso Técnico com o INCRA para fazer os Projetos do fomento das mulheres, é um valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que é dado para cada mulher e este dinheiro é dado pelo INCRA e
não pela Prefeitura, a Prefeitura só vai ceder os técnicos para fazer o cadastro e agradecer ao DER
que atendeu um pedido meu, que esteve Imburana na quarta-feira, mandaram uma equipe técnica
junto comigo para ver o trânsito que está lá dentro que está ficando muito perigoso, então a gente
pediu redutores, quebra-molas e mandaram uma equipe para fazer um estudo lá, agora vamos
aguardar, eles deram um prazo de 15 dias para ver o que vai ser feito lá dentro, o pessoal está
correndo muito lá e está muito perigoso, no mais um boa noite a todos. Fez o uso da Tribuna o
Vereador Denivaldo Alves Caldeira, que após cumprimentar os presentes pronunciou o seguinte:
eu venho nesta Tribuna mais para falar sobre esses funcionários, sobres essas pessoas que estão aí
fazendo a limpeza deste rio dizendo que são voluntário, eu entendo perfeitamente aquelas pessoas
que estão ali, eles estão ali fazendo trabalho voluntário na esperança da empresa que ganhar a
licitação contrate eles, essa é a única explicação que tem, com essa esperança eles vão lá prestar um
serviço voluntário e ver se eles vão ser contratados, lógico que eles não tem nenhuma garantia se
vão ser contratados depois da licitação, mas mesmo assim insistem em trabalhar voluntariamente
ali e o Executivo por sua vez falha vergonhosamente mais uma vez, porque não pode permitir,
porque primeiro que trabalho voluntário não existe no Município, não pode existir, isso é proibido
por Lei e segundo da maneira desumana que este pessoal estão trabalhando naquele rio, não tem o
IPI preparado para aquilo ali, comendo dentro do córrego, pegando pão lá e comendo, dentro das
vasilhas é lógico que não dentro do córrego, mas se alimentando dentro do córrego e aí o Prefeito
tem que ter a sensibilidade de ir lá e olhar a situação daquele pessoal, se quer que eles vão lá
trabalhar, primeiro que é proibido, mas que pelo menos desse uma condição digna para que eles
trabalhem ali, mas nem isso ele poderia fazer porque isso é proibido por Lei, mas eu entendo a
situação daquele pessoal que estão ali nesta esperança de ser contratados quando a empresa for
laicidade e pode ter certeza de que eles não tem garantia disso não, simplesmente estão ali tentando
alguma coisa que pode dá errado lá na frente, mas o nosso Prefeito de sensibilidade ele não tem
nada, ele deixa o pessoal ali sofrendo naquelas condições, eu quero dizer também que recebi vários
telefonemas este final de semana e vi também alguns vídeos, e vi também o vídeo de um cidadão
fazendo a limpeza de uma rua em pleno domingo e aquele cidadão estava revoltado, revoltado
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porque? A porta da casa dele, da filha dele, da rua inteira virou um lixão, a Prefeitura não vai lá
fazer o trabalho de limpeza, o cidadão pegou a enxada e foi lá ontem, chamou o rapaz do site e foi
lá e filmou tudo e fez uma desgrameira, xingou bastante o Prefeito, perguntou se ele não tem
vergonha na cara de deixar aquilo ali acontecer, lixo para todo o lado na rua do cidadão, na casa
dele e na casa da filha dele, mas eu vou além, pergunto será que o Prefeito realmente não tem
vergonha na cara não? Porque tem 06 meses que está todo mundo reclamando da sujeira, tem 06
meses que estão falando isso aqui na Câmara, tem 06 meses que estamos cobrando essa licitação, a
gente liga para a licitação e está andando, o processo está andando, mas andando pra onde?
Andando pra trás, porque não chega, não consegue licitar uma empresa que tem 06 meses, eu fico
pensando, se uma pessoa falar de mim muitas vezes eu vou ficando vermelho de raiva, fala comigo
hoje eu posso aceitar, fala comigo amanhã, mas vai indo que não aguenta não, porque ferida de
tanto mexer nela uma hora ela dói e neste Prefeito não dói nada, este Prefeito não fica com um pingo
de vergonha do povo falar dele e ele não tomar as devidas providências que já era para ele ter
tomado as providências há muito tempo, eu fui no Assentamento Miragem sexta-feira e até tirei
uma foto, o lixão lá do Miragem está quase maior que o lixão de Ecoporanga, pra todo lado você vê
lixo, pra todo lado você vê urubu, pra todo lado que você vai e dentro da cidade não é diferente
como é que pode aguentar 06 meses de críticas e não tomar uma posição, não ir lá procurar resolver
o problema, porque o problema não cabe a nós resolver, caberia a nós se eles mandasse um Projeto
pra cá neste sentido e caberia a nós votar ou não votar, mas ele não tem um pingo de sensibilidade,
não tem vergonha na cara como disse o cidadão, o cidadão disse Elias eu votei em você, a minha
família em peso votou em você e você não tem vergonha na cara de estar fazendo isso com nós este
é o preço que estou ganhando, é o que estou ganhando em troca de ter votado em você, eu olhei
aquele vídeo e imaginei, realmente nós estamos sem Prefeito em Ecoporanga, porque o Prefeito para
ouvir tantas coisas em 06 e não ter uma reação significa que não temos Prefeito, porque qualquer
um que estive no lugar dele reagiria e dava um jeito de consertar e logo contratar gente e tomar uma
posição e limpar a cidade porque a cidade está de um jeito que pelo amor de Deus, eu já andei esses
bairros aí e está difícil, urubus para todo o lado, carniça pra todo o lado, e aí vejo falar que os
moradores são os culpados porque jogam o lixo, bom, até aonde eles vão jogar então? Porque eles
tem que jogar em algum lugar porque eles produziram lixo, mas quem produz lixo é responsável
pelo lixo dele, mas vai lá no IPTU que está cobrando o lixo dele, então não é a pessoa que é
responsável pelo lixo dele porque se no IPTU está cobrando tarifa de recolhimento de lixo é o
Município que é o responsável pelo lixo, porque cobra para fazer este serviço, ele cobra no cartão de
IPTU do cara está lá cobrança de recolhimento de lixo, então não é essa conversa de falar que o dono
de lixo é responsável que não é, está lá no IPTU, então gostaria que até fizesse um Ofício ao Prefeito
e pedir a ele para intervir junto a licitação, porque talvez ele está deixando pra lá e achando que
estão andando, mas não está não, então faça este Ofício ao Prefeito pedindo a ele para intervir e vê
a possibilidade de estar contratando isso aí de maneira mais rápida, vê a possibilidade de fazer até
um emergencial se for o caso, fazer um emergencial para resolver o lixo de Ecoporanga, porque eu
nunca vi e vou fazer 24 anos que sou Vereador nesta Casa de Leis e eu nunca vi a cidade tão suja
igual estou vendo agora, nunca vi, porque 06 meses de lixo na cidade sem recolhimento é lógico que
vai ficar do jeito que está aí, mas o Prefeito tem que ter um pouquinho de brilho na cara, um pouco
de responsabilidade, o homem que teve cinquenta e pouco por cento dos votos do pessoal de
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Ecoporanga, tem que ter a sensibilidade de olhar para o povo e ver que este povo está sofrendo,
vamos lá fazer o que tem que ser feito, dinheiro em conta tem, não adianta falar que não tem o
dinheiro porque está lá o dinheiro, eu apresentei um saldo aqui de dezessete milhões, o Secretário
veio aqui e disse que não era dezessete era vinte e dois e foi tirando os recursos para onde tem que
mandar e sobrou quase milhões em caixa e se sobrou sete milhões em caixa nada mais justo que
pegar um pouco deste dinheiro e contratar uma empresa para estar fazendo a limpeza da nossa
cidade que está imunda, tenho dito, muito obrigado. Fez o uso da Tribuna o Vereador Greidismar
Lopes dos Santos, que após cumprimentar os presentes pronunciou o seguinte: eu como relator
deste Projeto que acabamos de votar que acompanhamos o Parecer Prévio do Tribunal de Contas
sob as contas do senhor Pedro Costa Filho, como foi falado na discussão do Projeto, o Tribunal de
Contas emite o Parecer Prévio e a gente ouve aqui vai acompanhar por unanimidade como foi
votado aqui o Parecer do Tribunal de Contas, eu como relator deste Projeto, faço parte da Comissão
de Finanças juntamente com o Vereador Jefferson e o Vereador Emerson, nós estudamos e
entendemos o Projeto, aí as vezes a sociedade se pergunta então porque a Câmara tem que votar se
no Tribunal de Contas já vem votado, é porque o Tribunal de Contas emite o Parecer Prévio como é
dito e a gente acompanha esse Parecer, aí quando fala aprovado com ressalva, porque? Porque
existem algumas pendências, mas que a gente apurou e estão no relatório, mas que essas pendências
não são pendências que geraram prejuízos aos cofres públicos, porque essas contas aqui são contas
de gestão, então são algumas coisas que muitas das vezes o dinheiro foi aplicado de forma indevida,
mas não de forma ilegal, quando fala que foram três pontos que pontuamos com a doutora um deles
é da questão da criação do fundo de saúde, mas o fundo já existia só que ele não estava em
funcionamento, mas hoje o fundo já está em funcionamento e as outras duas ponderações eram
coisas que também não onerou e não gerou prejuízo aos cofres públicos, então o Tribunal emite este
Parecer Prévio com ressalva porque se alguém quiser investigar ou entender o que realmente está
acontecendo qualquer Vereador ou qualquer cidadão é possível, então por isso a votação com
ressalva, então ele emite o Parecer e com se fosse uma lampadazinha aonde a gente vai buscar
entender aquilo que as vezes está votado com ressalva, então só para a gente entender um pouco aí.
Como o Denivaldo falou sobre a questão do lixo, realmente essa questão da coleta de lixo e do limpar
das ruas está gritante em nosso Município, uma coisa que eu só não entendi é que pelo menos na
rua onde eu moro está tendo sim a coleta de lixo, não está varrendo e tal, mas a coleta de lixo o
caminhão da Prefeitura está passando e coletando, não passa sábado e domingo, mas está fazendo
sim a coleta na rua onde eu moro, tenho dito, muito obrigado. Fez o uso da Tribuna o Vereador João
Batista Filho, que após cumprimentar os presentes pronunciou o seguinte: eu não gostaria de falar
sobre este assunto de limpeza pública, porque a gente fala, fala, fala, e o gestor desta cidade não
toma providências nenhuma, então eu acho uma falta de responsabilidade muito grande com o
nosso Município, nós não estamos falando aqui por nossa conta, nós estamos aqui falando o que o
povo nos cobra nas ruas, cadê a limpeza pública? Cadê as pessoas varrendo? Nós vemos um
desemprego muito grande das pessoas de nossa cidade, as pessoas precisam trabalhar e o Prefeito
até hoje virou as costas para a limpeza pública e não fez essa licitação que é tão importante aqui para
a nossa cidade e o mais grave é que a nossa cidade está virando piada na internet, até nos sites fora
da cidade, Site Barra, a cidade dos urubus, enfim, outros nomes que estão saindo e isso é uma
vergonha muito grande para a administração desta cidade, como eu faço parte desta administração
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e todos nobres Vereadores, nós estamos aqui cobrando e fazer a nossa parte, pedindo ao Prefeito
Municipal cobrando providências a respeito desta licitação, você ir para a rádio e falar que o povo é
culpado, isso é uma falta de respeito muito grande, é claro que tem pessoas que não tem consciência
e coloca o lixo fora de hora e isso existe mesmo, as pessoas tem também que se conscientizar a
respeito disso, mas nós queremos dizer ao senhor Prefeito que ele tome providências, a respeito
desta licitação, desta limpeza pública, porque a nossa cidade está saindo nas outras cidades como
cidade do lixo, a cidade dos urubus, que isso? Vamos mudar esse cenário, vamos fazer uma licitação,
vamos contratar uma empresa, vamos contratar essas pessoas que estão desempregadas e precisam
de emprego, deixa a cidade mais limpa e nós estamos falando, mas não vamos cansar de falar isso
aqui não, enquanto essa licitação não for feita nós vamos continuar cobrando aqui e pode dizer que
a gente está perseguindo, como assim perseguindo? Nós estamos cumprindo a nossa função, função
de Vereador que é cobrar a assistência à população, aqueles que pagam o nosso salário aqui nesta
Câmara de Vereadores, dizer sobre este vídeo que saiu no site Agitaeco, parabenizar o site também
pelo belo trabalho aqui no Município na pessoa do Júnior Itamar, dizer o seguinte, o Prefeito tomou
pau naquele vídeo, o morador está indignado, ele está cansado de ver sua rua toda suja e não ver as
autoridades tomando providências e ele falou lá que ele votou no Prefeito e a família dele toda votou
no Prefeito e mesmo se não tivesse votado, a função do Prefeito ele não está cumprindo a sua função
e precisa fazer essa licitação, e dizer o seguinte que esse é um dos vídeos não é só aquele cidadão
que está indignado, como eu estou indignado e vários outros cidadãos ecoporanguenses também
estão indignados com essa falta de responsabilidade com a população ecoporanguense não só daqui
da cidade, mas também dos distritos eu acho que o Prefeito tem costas largas, por isso que ele gosta
de ouvir e vai continuar ouvindo, mas que ele ouça o clamor do povo e faça sua função. Para finalizar
eu gostaria de dizer o seguinte, graças à Deus a Prefeitura tem licitado algumas ruas do Município,
Santa Terezinha, Vale Encantado, o bairro da Geni vai ser licitado, lá no bairro Santa Mônica ali na
invasão, eu queria dizer o seguinte, que esses calçamentos nós como representantes fiscalizadores
temos que estar aqui em cima por isso que vou falar neste assunto, as redes fluviais tem que ser
adequadas com a demanda de água que passam naqueles locais e aqui eu quero falar da rua Adelina
Freire que vai ser calçada e a rua Antônio Florentino Alves naquele cruzamento, é um volume de
água muito grande e eles colocaram uma manilha lá se não me engano de trinta ou quarenta e ao
meu ver não vai suportar o volume de água que vai passar naquela localidade, então para não dar
problemas os moradores daquela rua Antônio Florentino Alves para deixar registrado isso aqui,
pedir ao Secretário de Obras que coloque manilha de cem lá, se não a obra vai ser feita e vai dá
problemas aquela população que mora naquela localidade, então enquanto há temo e não foi feito
ainda, vamos colocar a manilha de cem senhor Secretário de Obras na pessoa do Fiót, vamos colocar
a manilha de cem naquela rua lá para que o povo não possa sofre danos logo adiante, tenho dito,
muito obrigado. Fez o uso da Tribuna o Vereador Robério Pinheiro Rodrigues, que após
cumprimentar os presentes pronunciou o seguinte: retornei na Tribuna nas considerações finais
para justificar o meu voto favorável as contas do ex-prefeito Pedro Costa filho, é o mesmo padrão
que venho tomando nesses 06 anos de mandato que vai fazer agora olhando a parte técnica que é a
parte do Tribunal de Contas, outras investigações se cria CPI ou faz da forma em que achar melhor,
então meu voto está justificado desta forma. Limpeza pública, é triste esta demanda da sociedade e
nós Vereadores de muito tempo, vem há mais de 05 meses pedindo e eu fico mais triste é quando
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eu fico sabendo que vai ter uma festa que vai gastar uns R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), qual vai
ser a aparência do nosso Município que aquele cidadão que for vir de fora vai ver? Ele vai levar o
que de Ecoporanga em termo de visão? Chegar principalmente no dia de sábado, aonde a pessoa
mata uma galinha caipira e joga lá no seu lixo, ele via levar aquele monte de urubu nas malas? É
triste ver e nós aqui os onze Vereadores tem cobrado isso há 04 meses atrás, todos cobram e quem
não cobra aqui na Tribuna cobra ao Prefeito e mais triste o Prefeito ir para os meios de comunicação
que é a rádio sim paga com dinheiro público e falar que tem cinco Vereadores, ele só votou em um,
então ele só tem um, ele não pode ter cinco, ele não tem cinco votos, ele tem um só, porque os meus
cinco Vereadores patrolaram a estrada, porque os meus cinco Vereadores fizeram bueiros, eu não
sabia que tinham cinco Prefeitos, então na hora de votar lá eu esqueci, faltaram quatro pra mim
votar, porque eu votei nele, não votei em mais quatro não, votei nele só, e saber que isso tudo está
sendo falado e usado dinheiro púbico para auto se promover ele e terceiros, cuidado, cuidado quem
isso é crime, eu não vou lá pedir ele para patrolar estrada não, o0brigadção do Prefeito é patrolar
estrada, a minha região em que eu fui mais votado uma delas é a Prata dos Baianos e ele patrolou?
Patrolou, não fez mais que a obrigação dele, o povo paga imposto pra isso, eu não tenho que ir lá
puxar saco do Prefeito não, porque tem um bueiro pra fazer é obrigação dele fazer o bueiro, nós
pagamos imposto, tanto os onze Vereadores pagam imposto como a sociedade ecoporanguense
paga imposto, nós temos que parar de ficar atrás de Prefeito pedindo para patrolar estrada, porque
é obrigação dele, nós trazemos aqui as nossas Indicações e as Indicações são protocoladas no
gabinete do Prefeito aí ele dá as prioridades dele de acordo com a equipe dele, porque ele tem o
Secretário de Obras, o Secretário sabe aonde estão os problemas, o Secretário sabe aonde falta um
bueiro, nós Vereadores sim podemos levar ao Prefeito a Indicação e muitos que tem uma liberdade
com ele, pode falar com ele, agora na Câmara Municipal eu quero deixar bem claro para a sociedade
ecoporanguense, nós somos onze Vereadores, aqui não existe só cinco Vereadores não, é até
esquisito cinco Vereadores meu, esquisito, mas não poderia deixar aqui. Quero parabenizar ao Pêga
que cobrou tanto aqui, 02 anos cobrando a estrada do cemitério que para subir só jegue subia lá em
cima e olhe lá para carregar um caixão e hoje ele passou lá e já foi feito uma parte, parabenizar você,
você foi incansável aqui nesta Tribuna da Casa pedindo, eu cansei de mandar Ofícios lá para a
Prefeitura que você pedia, parabéns é mais uma vitória e essa vitória não é só sua, é do povo de
Muritiba que foi contemplado e que continue fazendo, que não só faz de Muritiba não, tem um
monte de lugares aí que precisam de uma atenção nos cemitérios, mas você já foi contemplado e que
os outros dez Vereadores sejam contemplados, assim eu termino minha fala, boa noite a todos. Fez
o uso da Tribuna o Vereador Nélio Henrique Quedevez, que após cumprimentar os presentes
pronunciou o seguinte: quero dizer que realmente os comentários que a gente vê sobre o lixo, dos
Vereadores, das comunidades, eu realmente me sensibilizo, me solidarizo com a reivindicações de
Vossas Excelências, eu até parabenizo aqui o Presidente da Casa quando ele disse que os Vereadores
também cobram o Prefeito e nós cobramos mesmo sempre que estamos lá, meus parabéns Vereador
por enxergar os trabalhos de todos. Quero dizer, a gente sabe das dificuldades com relação a limpeza
realmente está grande e eu gostaria de citar o seguinte, precisa ser resolvido com certeza, mas eu
não sei o que está acontecendo, parece também que as oportunidades para fazer oposição as coisas
crescem no dia-a-dia, eu observo o seguinte, lá em Joassuba eu estive com a caçamba e com a reta
recolhendo o lixo e pedindo para levar, quando a caçamba acabou de sair estava uma pilha de lixo,
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parece que tem alguém que está com vontade de queimar o Prefeito, queimar Vereador, queimar
todo mundo e o Presidente e demais Vereadores, parece que está fazendo até picardia com algumas
pessoas, cadê a educação ambiente que estuda e vai para a escola? O carro acabou de recolher o lixo
e outros vão lá e tumultuam, na mesma hora aconteceu isso, aí o carro passa na mesma hora pegando
de caçamba e no outro dia eu cheguei no mesmo lugar e estava do mesmo jeito, a gente fica triste
porque realmente está tendo a falha sim em relação a limpeza, a gente está percebendo isso, parece
que tem até grupo de pessoas organizadas para tentar bagunçar e divulgar na mídia, o papel do site
é mostrar o trabalho dele, eu até parabenizo, tem que mostrar mesmo se não o trabalho dele não faz
sucesso, tá certo, agora está faltando um pouco de educação ambiente, aos nossos alunos, em nossas
escolas, sei lá aonde é, porque o desrespeito também com as vias públicas que as pessoas estão
fazendo é muito grande, mas realmente eu solidarizo com as reivindicações dos Vereadores, a
limpeza está precisando mesmo ser tomadas algumas posições e está contendo isso, mas tomara que
o povo um dia se educa em relação ao meio ambiente e aprende a nos ajudar preservar até para ficar
mais barato a coleta do lixo não é mesmo. Eu não poderia deixar aqui de dizer que toda
administração tem um ponto negativo talvez e tem os positivos, tem Prefeito que cuida mais de um
lado e outro que cuida mais do outro e eu tenho observado, ontem eu fui na Franqueza e passei por
Itapeba e sai e as estradas estão iguais a um tapete, não poderia deixar de parabenizar o Prefeito que
por onde eu tenho andado as estradas estão iguais tapetes, eu tenho rodado bastante no Município
e o Prefeito tem sido um guerreiro também tem trago muitos recursos para Ecoporanga, estamos
vendo isso com 01 ano e 07 meses, muitos calçamentos abrindo em Ecoporanga, eu sempre vi
Prefeito trabalhar a partir do terceiro e quarto ano, o Prefeito está trabalhando fazendo calçamento
no segundo ano de mandato e muito, muitas maquinas chegando, buscando recursos, eu tiro o
chapéu para o Prefeito que realmente está trabalhando e muito e merece os nossos aplausos e
parabéns sim, agora, me solidarizo com as reivindicações dos Vereadores em relação a limpeza
porque realmente está precisando tomar umas providências mesmo, mas os nossos trabalhos com o
Prefeito estação fluindo bem, graças à Deus o nosso Município está avançando, muita obra, muita
construção, máquinas, 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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