Câmara Municipal de Ecoporanga
Estado do Espírito Santo
Ata da 078ª (septuagésima oitava) Sessão Ordinária da Décima Quinta Legislatura 2017/2020
realizada no Plenário da Câmara Municipal de Ecoporanga, Estado do Espírito Santo, aos 08
(oito) dias do mês de outubro 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, convidou o Vereador Denivaldo Alves Caldeira para fazer a leitura da bíblia,
em seguida justificou a ausência do Vereador Jefferson Salazar Dal Col, o qual está de atestado,
e em seguida solicitou do 1º Secretário que fizesse a chamada dos Vereadores, logo após
submeteu à discussão e votação a Ata da Sessão anterior, não havendo discussão, a mesma foi
aprovada por unanimidade dos presentes. Em seguida o senhor Presidente solicitou da
Assessora da Mesa Diretora a leitura do Expediente, que segue: Requerimento N.º 021/2018 –
de autoria do Vereador – Genaldo Alves Caldeira; submetido à discussão e votação, não houve
discussão, sendo aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes; Indicação N.º
115/2018 – de autoria do Vereador – Robério Pinheiro Rodrigues; Indicação N.º 116/2018 – de
autoria do Vereador – Robério Pinheiro Rodrigues; Indicação N.º 117/2018 – de autoria do
Vereador – Edson Pereira dos Santos, depois de lidas as referidas Indicações, as mesmas foram
encaminhadas aos órgãos competentes. Prosseguindo, não havendo mais matéria a se tratar, o
senhor Presidente facultou a palavra aos Vereadores inscritos para fazerem o uso da Tribuna.
Fez o uso da Tribuna o Vereador Greidismar Lopes dos Santos, que após cumprimentar os
presentes pronunciou o seguinte: eu quero primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade
de nós estarmos aqui todos com vida, com saúde e depois quero parabenizar o nosso Prefeito
Elias Dal Col pela 7ª (sétima) edição do Mundo Encantado que nós tivemos na semana passada
onde todas as escolas e todas crianças puderam passar por ali, então foi um momento ímpar
na vida daquelas crianças, aqueles que não tem muitas das vezes a oportunidade de ir a um
parque de diversão ou coisas do tipo, então assim faz a alegria de muita gente e de muitas
crianças que passam por ali, então parabéns por essa iniciativa, a gente não pode falar nome
que são muitas pessoas que são muitas pessoas que trabalham ali e envolvem na decoração e
no preparo daquele ambiente, mas eu quero parabenizar a Secretária de Ação Social, a Adenir,
e todos os seus servidores, seus súditos, que a acompanham e que servem ela, os estagiários,
os funcionários da Secretaria de Ação Social, então na pessoa dela eu parabenizo todos aqueles
que se envolveram através da Ação Social, parabenizo também ao Gilmar Quedevez que é
nosso chefe de patrimônio que faz toda a compra, o acompanhamento destes trabalhos do
parque e parabenizar também a Secretária de Educação a Nilda e na pessoa dela eu parabenizo
todos os seus funcionários e aquelas pessoas que são submetidas a ela, o coordenador de
transportes Elias Felix que também faz a questão do manuseio do transporte das crianças e a
Associação ASCAMARE, a Associação de Catadores, que fizeram lá a limpeza do parque,
então com essas pessoas que eu parabenizo primeiramente o Prefeito Elias Dal Col e todas as
pessoas que estiveram diretamente ou indiretamente envolvidas com essa semana, com a 7ª
(sétima) Edição do Mundo Encantado. Nós tivemos também ontem, dia 07 (sete), um processo
eleitoral aí onde foram escolhidos nossos representantes, Estadual, Federal, Senadores e
Governo de Estado, então parabenizo aqueles que foram eleitos e de maneira muito especial
parabenizo o nosso Deputado Enivaldo dos Anjos que foi eleito e mais uma vez para nos
representar na Assembleia Legislativa e é uma vitória dele, mas também é uma vitória nossa
porque é uma pessoa que sempre tem nos representado muito bem e tem estado à frente de
grandes Emendas que foram destinadas ao nosso Município, então eu parabenizo, agradeço à
Deus pela vitória dele, que Deus possa dar saúde para que ele possa realizar um excelente
mandato sempre pautado na ética e o compromisso com o povo, então que Deus abençoe cada
um de nós e abençoe todos aqueles que foram eleitos pelo voto direto, tenho dito, muito
obrigado. Fez o uso da Tribuna o Vereador José Francisco Costa, que após cumprimentar os
presentes pronunciou o seguinte: quero dizer que a presença de cada cidadão, cidadã que vem
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nesta Casa de Leis e acompanha é muito importante, eu não poderia deixar de estar vindo
nesta Tribuna neste momento, acho que uma questão que nós tivemos ontem a questão da
democracia, democracia uma eleição aberta para todos, que essa democracia possa continuar
por muitos e muitos anos, porque essa democracia nossa está um pouco ameaçada, mas espero
que possa continuar sendo desta forma, tendo o direito de expressão, direito de ir e vir, enfim,
que a sociedade seja respeitada, mas eu gostaria, acho que ao contrário do Vereador que me
antecedeu, eu quero parabenizar a sociedade ecoporanguense, a sociedade espírito-santense,
que elas votaram de uma forma bastante brilhante, sabendo escolher, sabendo excluir políticos
que estavam lá, como Senadores, eu vou ser muito sincero eu cheguei a dizer aqui eu não votei
no Magno Malta, não votei no Ferraço, não votei porque os caras que votaram contra os
trabalhadores, contra os direitos dos trabalhadores, não é contra os trabalhadores, contra a
reforma onde o patrão hoje pode mandar o empregado embora de uma forma que ganha R$
3.000,00 (três mil reais) e contratar o mesmo por R$ 1.000,00 (hum mil reais), porque hoje ficou
muito mais favorável ao patrão do que o empregado, enfim, então isso não facilitou e aí pegou
vários Deputados Federais e vários daqueles que estavam lá e votaram e nós sabemos, não vou
citar nomes, que também levaram chulapadas também, então são merecedores de tudo isso,
acho que nós vimos bem que a questão da política, a questão do que você faz aqui como
cidadão, como homem público, você faz aqui e a sociedade dá o troco, a sociedade está muito
inteligente cada vez mais, esperta, olhando o que faz e aí eu vi dentro do nosso Município a
forma em que foi conduzido o processo eleitoral, e não vai ser diferente não, eu já falei isso
aqui e volto a repetir se nós Vereadores e o Prefeito não tomar certas medidas que favoreçam
o povo vão ser todos também ou a maioria vão ser excluídos da Câmara, porque o processo
eleitoral vai fazer tudo isso, foi muito fácil ver isso, Rose de Freitas é um exemplo, quem
imaginava que ela perdia a eleição para a Jaqueline? Eu não imagina, votei na Jaqueline como
petista seguindo a cartilha, uma pessoa nova que veio, mas eu não imaginava nunca, então se
você pegar os políticos mais antigos que estão lá, eles demonstraram que o povo não estar mais
besta, o povo está de olho, acho que o meio de comunicação hoje mostra muito bem esse fato,
então acho que tem que ser bem visto aí. Quero dizer no momento, saí essa semana e fui lá no
Bomfim e cheguei lá e você só consegue descobrir as coisas quando você anda, quando você
participa da comunidade, e ela acaba passando para você a situação, lá na escola do Bomfim,
ex escola porque foi acabada a escola com 10 (dez) alunos, fiquei pensando, tinham 10 (dez)
alunos e a Secretaria de Educação na época neste mandato atual não sei se foi no início do ano,
foi lá e fez uma Ata com 05 (cinco) pais e alunos não sei, fechou a escola e mandou para Santo
Agostinho e hoje os alunos do Bomfim estão estudando lá no Santo Agostinho, então quer
dizer, é uma comunidade que quem não conhece tem 15 (quinze) a 16 (dezesseis) casas, você
sai daqui até na Magui praticamente em linha reta e estão as 15 (quinze) casas, é um absurdo
um negócio daquele, então foi fechado aquela escola com 10 (dez) alunos, eu acho assim, é
muito difícil você abrir uma escola, mas difícil é você fechar, quando a comunidade tem uma
força total e isso aconteceu e nesta casa queria dizer o seguinte, neste grupo hoje ele funciona
como postinho de saúde e aí alguém reclamou “Zé o problema maior é esse, porque as pessoas
vem consultar aqui e a doutora é uma doutora cubana boa, atende bem, mas hoje não tem,
chega aqui e costuma consultar comunitariamente”, é um absurdo um negócio daquele, chega
lá, como não tem um espaço adequado, todo mundo vê a situação, imagina então senhoras que
vão lá fazer certos tipos de exames e senhores que vão fazer, rapaz é um negócio muito
absurdo, então acho que saúde deveria olhar isso com muito carinho, e a outra questão que eu
não posso deixar de falar é a questão lá do hospital que eu acho que tem que ser revisto, essa
semana duas pessoas vieram me cobrar “Zé porque tem que pagar R$ 10,00 (dez reais) para
tomar uma injeção lá no hospital, no pronto socorro?” Eu acho um absurdo isso cara, o cara já
está numa situação difícil para comprar um remédio/medicamento, aí ele chega no hospital e
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tem que pagar R$ 10,00 (dez reais), eu não consigo lembrar uma pessoa que foi lá, acho que é
até um pastor que o levou lá no hospital e teve que pagar porque ele não tinha levado os R$
10,00 (dez reais), aí ele falou “não, vou pagar aqui para você”, acho que pagou umas 04 (quatro)
injeções que tinha que tomar, então assim é um absurdo, acho que tem que olhar isso com certo
carinho, porque nós vivemos numa situação tão difícil, tão cruel e ainda tem que comprar o
remédio com tanta dificuldade e você vai pra lá, o hospital é uma entidade filantrópica, mas
que é repassado recursos do Município pra lá e que vem recurso Federal, enfim, então isso não
pode de forma alguma está penalizando os menores. Para finalizar agora eu estou aqui com
uma Indicação de uma ponte que e vou encaminhar essa Indicação ao Prefeito na próxima
segunda-feira, vou protocolar amanhã, lá na fazenda do Custódio José próximo ao Cascudo, é
uma ponte que tem as cabeceiras e essa ponte tem que colocar vigas e fazer uma ponte estreita,
é a ponte lá do Córrego da Dourada que passa próximo lá de casa e que é a barra lá no Córrego
da Dourada, então se faz necessário, só falta colocar as vigas e colocar a madeira, então,
gostaria que encaminhasse um Ofício amanhã ao Prefeito comunicando isso aqui e já fiz a
Indicação para protocolar amanhã, então essas são minhas palavras, muito obrigado. Fez o uso
da Tribuna o Vereador João Batista Filho, que após cumprimentar os presentes pronunciou o
seguinte: eu quero ser bem breve, agradecer à Deus primeiramente, e também agradecer a
todas aquelas pessoas que deram um voto de confiança, quero aqui parabenizar todos os
candidatos que foram eleitos e que eles possam fazer um bom mandato em prol do povo do
Espírito Santo, em prol do nosso País, do nosso Município aqui também e quero agradecer
todas aquelas pessoas que deram um voto de confiança em nosso candidato Da Vitória, tanto
eu, quanto o Vereador Denivaldo e várias outras pessoas o Ezequiel, senhor Eraldo, enfim, são
várias pessoas que deram uma força aí para que o Deputado Da Vitória fosse eleito como o
terceiro Deputado mais votado do Espírito Santo, com mais de 74.000 (setenta e quatro mil)
votos e ele agora vai nos representar lá na Câmara Federal em Brasília e que ele possa também
trazer benefícios tá Denivaldo? A gente vai estar cobrando para a nossa cidade de Ecoporanga
aqui que será muito importante, agradecer a todos e que Deus nos abençoe, muito obrigado.
Fez o uso da Tribuna o Vereador Nélio Henrique Quedevez, que após cumprimentar os
presentes pronunciou o seguinte: eu quero aqui falar sobre a fala do Vereador José Costa que
quando Vossa Excelência diz que eles estão cobrando R$ 10,00 (dez reais) no hospital para
aplicar uma injeção, se realmente estiver acontecendo isso, isso é muito errado mesmo, porque
nós votamos e passamos um dinheiro que é para poder manter o pronto socorro e aquilo lá é
mantido por uma verba que nós passamos pra lá e se eles tiverem fazendo isso precisa ser
averiguado mesmo, pronto socorro não pode cobrar para aplicar uma vacina em ninguém e
nem mesmo uma injeção não, porque nós repassamos o dinheiro pra lá, se tiver acontecendo
isso Vereador eu estou totalmente que Vossa Excelência tem toda razão mesmo na denúncia
que está fazendo e precisamos verificar mesmo. Eu gostaria de dizer aqui também que graças
à Deus que hoje é segunda-feira e eu estou feliz com a questão da nossa política, a gente percebe
que a democracia reinou em Ecoporanga e foi uma política tranquila aonde a gente observou
que os políticos se respeitaram uns aos outros, os cabos eleitorais se respeitaram, eu quero dar
os parabéns primeiro nem aos políticos eleitos, é para a nossa sociedade, o nosso povo
ecoporanguense comportou realmente como pessoas grandes, pessoas evoluídas, foi um
processo eleitoral muito bom, parabenizar realmente o Prefeito Elias Dal Col que apoiou o
Deputado Enivaldo dos Anjos, que apoiou Marcus Vicente, parabenizar aos que apoiaram o
Sandro Locutor também igual o Jeffinho Dal Col, que juntando os votos de Sandro Locutor,
Marcus Vicente juntos deu em torno de 3.739 (três mil, setecentos e trinta e nove) votos, foi
uma votação muito boa, então eu parabenizo essa equipe, Estadual nós tivemos o Enivaldo
dos Anjos com 2.594 (dois mil, quinhentos e noventa e quatro) e a Janete que teve 1.193 (mil,
cento e noventa e três), juntando os dois deram 3.787 (três mil, setecentos e oitenta e sete) votos,
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eu parabenizo o Prefeito, parabenizo os Vereadores que apoiaram, que de uma certa forma eu
acho que a democracia reinou e o nosso Município todos os Deputados tiveram votos e mesmo
aqueles que apoiaram Deputados que não foram os mesmos que nós apoiamos também foram
bem sucedidos, meus parabéns a vocês também, tenho dito, muito obrigado. Fez o uso da
Tribuna o Vereador Denivaldo Alves Caldeira, que após cumprimentar os presentes
pronunciou o seguinte: gostaria de dar os meus parabéns também ao nosso Governador eleito
Renato Casagrande, ele provou que ele é grande, grande no tamanho e também no voto, é um
cara que mereceu ter 71% (setenta e um por cento) dos votos em Ecoporanga, mereceu, foi 71%
(setenta e um por cento), acho que outra cidade não deve ter dado isso a ele não, não poderia
deixar também de dar os parabéns ao Da Vitória que foi eleito e também não poderia deixar
de falar do meu candidato que perdeu as eleições Freitas, as associações de produtores vão
sentir falta, porque o Freitas ele ajudava muito as associações de produtores, eles vão sentir
falta do Freitas, mas democracia é assim, nem sempre o melhor ganha, as pessoas escolhem e
vai lá e vota e depois não sabem o resultado, mas eu acho que eles vão reclamar a perda do
Freitas. Senhor Presidente eu gostaria também aqui de falar sobre a Rua Adelino Freire da
Silva, eu não consigo imaginar que o Prefeito vai permitir que isso aconteça, a Rua Adelino ela
é calçada parte pra baixo e eu fiz até um desenho mais ou menos aqui, a Rua Adelino é isso
aqui, aqui é calçado, aqui também é calçado e eles vão deixar este meiozinho aqui sem calçar,
que é em torno de uns 70 (setenta) metros, eu não consigo imaginar que o Prefeito vai fazer
isso, mas eu estive lá Benedita Monteiro, eu estive lá e o pessoal reclamou isso comigo e me
mostrou a rua que não está na lista de calçamento, não dá pra imaginar, é tudo calçado e vai
ficar 70 (setenta) metros à 80 (oitenta) metros no máximo, isso é uma prova da incompetência
da administração, eu não posso aceitar uma coisa dessa e concordar com isso, é um absurdo
isso aqui, mas infelizmente estar lá e eu estive lá e a população me pediu “Nivaldo vê isso para
nós, fala lá, manda um Ofício ao Prefeito para vir cá e rever isso aqui”, eu gostaria de solicitar
um Ofício ao Prefeito para ir lá rever essa situação da Rua Adelino Freire da Silva, para ver se
possa concluir o calçamento dela pelo meio e não pelas pontas, porque as pontas vão ficar
todas calçadas e um pedaço do meio sem calçar e eu nunca vi isso, então que faça um Ofício
ao Prefeito solicitando ele aí. Eu gostaria de estar dizendo também a população de Ecoporanga
que eu falei para eles que mensalmente eu iria estar falando sobre a questão da receita do nosso
Município e o tamanho do caixa que o Prefeito está fazendo, eu sentei com a contadora nossa
da Câmara hoje e não conseguimos entrar num acordo ali num consenso em que o balancete
não está batendo, o saldo anterior que chega não é o mesmo saldo que entra depois, então não
está batendo, falei com ela para essa semana nós debruçarmos no balancete para nós passarmos
um resultado correto para a população, mas eu garanto para você que vai passar de 20.0000.000
(vinte milhões) tenho certeza pelo o que vi lá, mas não está batendo, então pedi a contadora
para nós essa semana resolvermos para estar passando semana que em essa situação aí, então
são essas as minhas palavras eu não tenho muita coisa para acrescentar aqui não, semana que
vem nós vamos ver essa questão do balancete, tenho dito, muito obrigado. Fez o uso da
Tribuna o Vereador Robério Pinheiro Rodrigues, que após cumprimentar os presentes
pronunciou o seguinte: eu também não poderia deixar de falar do ato de democracia que foi
exercido ontem em nosso País, parabenizar a todos os eleitos, a todos os Deputados Estaduais
eleitos, os Federais, os Senadores e o nosso Governador e dizer que o ato de ontem, dos
eleitores que foram nas urnas no Estado do Espírito Santo realmente surpreendeu muito
político velho do nosso Estado e até mesmo do nosso País, mas eu quero frisar o Espírito Santo
com a renovação de 50% (cinquenta por cento) da Câmara de Deputado Estadual e 50%
(cinquenta por cento) da Câmara Federal e 100% (cem por cento) dos que disputaram as
eleições para o Senado, isso significa que a população capixaba está vendo os políticos de outra
forma e eu fico feliz por isso, chega de arrogância, chega de mentira e chega de blá, blá, blá, foi
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o resultado das urnas que apurou os votos válidos do Estado do Espírito Santo, quero dizer
também que a população provou que está insatisfeita com os políticos que estão lá, tanto que
a abstenção foi mais de 20% (vinte por cento), então só votaram aproximadamente 80% (oitenta
por cento) dos eleitores do nosso Estado, espero que com essa mudança do Senado capixaba,
de 50% (cinquenta por cento) dos Deputados Estaduais e 50% (cinquenta por cento) dos
Deputados Federais, mostrem para nós Vereadores que somos atuais Vereadores que vão
disputar uma eleição daqui 02 (dois) anos, os atuais Prefeitos se não ficar na linha, não se
reelegem, temos uma prova no nosso Município, tenho um carinho muito grande pela
Senadora Rose de Freitas, só que estava na hora errada e no lugar errado e foi até mesmo
forçada, forçou certos políticos para que te apoiassem, não era a hora dela, o espaço político
do Estado do Espírito Santo já estava definido na mão do Renato Casagrande e que tinha sido
um excelente Governador do Estado, ontem quando ele me ligou por vota de 22:30 horas da
noite agradecendo o apoio e hoje eu e o meu vice-presidente Denivaldo Alves Caldeira também
falamos com ele de manhã por telefone em meu gabinete, prova-se que não vai haver
perseguição com Ecoporanga, ele fez um compromisso, vamos reestudar os contratos em
vigência e vamos se tiver tudo legal vamos prosseguir, já começou Denivaldo com o pé direito,
porque não vai começar com perseguição, não é porque o atual Prefeito apoiou a candidata
Rose de Freitas que ele vai prejudicar o Município e eu fico feliz por cada Vereador desta Casa
de Leis que apoiaram o Governador eleito Renato Casagrande, nós fizemos a nossa parte e
esperamos que ele corresponda como fez o compromisso lá em Vitória comigo e com o
Denivaldo numa reunião que segue os nossos Projetos que estão aí e que mande recursos para
Ecoporanga porque é isso que o nosso povo quer 71,9% quase 72% (setenta e dois por cento)
dos votos válidos em nosso Município, não é pouco, demonstrou que o povo de Ecoporanga
tem um carinho especial pelo novo Governador eleito Renato Casagrande, quero aqui
agradecer aquelas 198 (cento e noventa e oito) pessoas Denivaldo, que me ligaram ontem e
mandaram whatsApp, “Vereador Robério manda o número dos seus candidatos”, isso é
importante, eu fiquei feliz com isso, demonstra que essas pessoas tem confiança em mim e
quero aqui para encerra a minha fala, agradecer e parabenizar o Vereador Pêga pelo brilhante
trabalho que Vossa Excelência Vereador fez no Distrito de Muritiba, dando praticamente quase
80% (oitenta por cento) dos votos daquela região aos seus Deputados Federal e Deputado
Estadual e o Senador que Vossa Excelência me ajudou com 299 (duzentos e noventa e nove)
votos que é o Ricardo Ferraço, que o senhor pediu, escolhe um Senador, assim eu encerro a
minha fala e boa noite a todos, antes de encerrar a minha fala eu queria também deixar aqui os
meus parabéns ao Deputado Federal mais votado do Estado do Espírito Santo, o Amaro Neto,
do PRB, que aqui o Presidente é o senhor Gumercino que preside o partido, assim eu encerro
minha fala e boa noite a todos. 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, 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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