Câmara Municipal de Ecoporanga
Estado do Espírito Santo
Ata da 079ª (septuagésima nona) Sessão Ordinária da Décima Quinta Legislatura 2017/2020
realizada no Plenário da Câmara Municipal de Ecoporanga, Estado do Espírito Santo, aos 15
(quinze) 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 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: Proposta de Emenda à Lei
Orgânica N.º 001/2018 – de autoria do Executivo Municipal – “Altera, Insere e Revoga
Dispositivos da Lei Orgânica do Município de Ecoporanga/ES”; depois de lida a referida
proposta, a mesma foi encaminhada a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para
análise e Parecer; Indicação N.º 118/2018 – de autoria do Vereador – José Francisco Costa;
Indicação N.º 119/2018 – de autoria do Vereador – Edson Pereira dos Santos; Indicação N.º
120/2018 – de autoria do Vereador – Edson Pereira dos Santos; Indicação N.º 121/2018 – de
autoria do Vereador – Denivaldo Alves Caldeira; depois de lidas as referidas Indicações, as
mesmas foram encaminhadas aos órgãos competentes. Em seguida o senhor Presidente
solicitou da Assessora da Mesa Diretora a leitura da Ordem do Dia, que segue: Parecer n.º
079/2018 – da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final no Projeto de Lei N.º 030/2018
– de autoria do Executivo Municipal – Dispõe Sobre a Obrigatoriedade da Apresentação da
Carteira de Vacinação para Matrícula e Rematrícula de Crianças na Rede de Ensino no
Município e Dá Outras Providências; submetido à discussão e votação, não houve discussão,
sendo aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes. 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 Denivaldo Alves Caldeira, que
após cumprimentar os presentes pronunciou o seguinte: eu queria falar um pouco da minha
Indicação, eu passei na quarta-feira na Rua Milton Chequer e na Rua José Alves, são duas Ruas
que estão completamente esburacadas, precisando imediatamente de melhoramento,
principalmente com asfalto, porque já são ruas calçadas, mas os calçamentos completamente
destruídos e ali vários moradores conversando comigo me pediram para estar vendo a
possibilidade de estar brigando para estar asfaltando aquelas ruas, lógico que eu estou fazendo
Indicação ao Prefeito, mas sabendo que ele não vai fazer, isso eu tenho certeza, eu estou
fazendo isso aqui porque eu vou buscar junto ao Governador Renato Casagrande a partir de
janeiro do ano que vem para ver se nós conseguimos asfaltar aquelas 02 (duas) ruas, porque
não adianta pedir ao Prefeito, se eu pedir ele aqui, ele vai lá na rua com a reta e faz mais buracos
nela, é assim que ele trabalha comigo, então é difícil a gente ser Vereador com um Prefeito que
persegue tanto, mas a gente sabe se defender e vamos defender aqui da melhor maneira
possível, outra coisa que eu queria falar, é a respeito do que o Vereador José Costa falou aqui
na semana passada sobre o hospital estar cobrando R$ 10,00 (dez reais) para estar aplicando
injeção nas pessoas, há uns meses atrás uma pessoa cobrou isso comigo, inclusive está até aqui
presente a Agda, falou isso pra mim há uns meses atrás, eu cobrei do hospital e o hospital
simplesmente desmentiu que não era verdade, então Presidente outras pessoas vieram falando
a mesma coisa comigo, eu queria pedir Vossa Excelência que emite um Ofício para a Secretária
de Saúde para estar averiguando isso aí se tem fundamento, aliás na época foi até feito um
Ofício para ela na época, mas não sei se ela verificou, eu gostaria que emitisse um Ofício para
ela pedindo informação se isso é verdade, porque eu acredito que seja verdade, porque não
veio de uma pessoa, veio de várias pessoas falando a mesma coisa, então a gente não pode
duvidar que seja verdade, mas que a Secretária veja isso aí e mandasse para a gente aqui uma
resposta se tem fundamento ou não, porque nós precisamos saber disso, porque daqui nessa
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Câmara sempre é aprovado o recurso que passa para aquele hospital e aquele hospital nos
meus 1º (primeiro) e 2º (segundo) ano de Vereador, aquele hospital recebia do Município
apenas o recurso para pagar os plantonistas, lembro como se fosse hoje, aquele hospital não
era movimentado com recurso do Município, apenas os plantonistas e vinha os nomes dos
médicos ainda e até o salário e batia corretamente, de uns anos pra cá, aquele hospital passou
a ser gerido praticamente com 100% (cem por cento) de recursos do Município, ali paga desde
o papel higiênico até os médicos, todos com recursos do Município, aí a gente vê as pessoas
reclamando que estão pagando R$ 10,00 (dez reais) para tomar uma injeção, questão que não
leva 01 (um) minuto, a gente tem que ficar indignado mesmo, a população tem que cobrar, tem
que vir para a rua e bater mesmo, porque é vergonhoso você ter que pagar R$ 10,00 (dez reais)
para tomar uma injeção, ele tem que levar a injeção ainda, é só tomar, não é questão que a
pessoa vai, o hospital vai dar a injeção e aplicar, vai simplesmente aplicar a injeção e vai cobrar
R$ 10,00 (dez reais), realmente eu acho isso uma vergonha, porque não se faz um papel deste
recebendo recurso público e ainda vai cobrar R$ 10,00 (dez reais), então é vergonhoso isso aí,
então eu gostaria que essa Secretária de Saúde nos desse este retorno desta explicação se é
verídico ou não, mas que mande no papel, mande no papel para estarmos vendo o que ela fez
aqui, se realmente tem fundamento isso, tenho dito, muito obrigado. Fez o uso da Tribuna o
Vereador Greidismar Lopes dos Santos, que após cumprimentar os presentes pronunciou o
seguinte: eu quero usar essa Tribuna hoje nesta oportunidade, agradecer à Deus pela
oportunidade de estarmos aqui mais uma vez e quero parabenizar, hoje é um dia muito
especial, dia dos professores, professor, professora, então assim, o professor é aquele que não
é dono do conhecimento, ele apenas porta conhecimento e vai transmitindo as pessoas, então
é um profissional excepcional, eu acho que a nossa sociedade e o nosso Município, nosso
Estado, nosso País, só vai mudar quando os nossos professores, educadores forem bem
valorizados quando tiverem melhores condições de trabalho, então que neste dia 15 (quinze)
todos os professores, todos que estão à frente das nossas escolas, principalmente na educação
do nosso Município, mas também da educação das escolas estaduais, dos Projetos dos nossos
pedagogos, tenham um feliz dia do professor, que Deus abençoe a todos e que eles possam
cada vez mais serem motivados a ensinar, educar que é uma arte, é um dom, aqueles que
educam e que levam conhecimento aos mais diferentes e que fazem pessoas se tornarem os
mais diferentes profissionais e eles continuam sendo professor, o médico, o enfermeiro, o
policial, o político, todos passam pelo professor, então parabéns a todos os professores neste
dia 15 (quinze). Fez o uso da Tribuna o Vereador Robério Pinheiro Rodrigues, que após
cumprimentar os presentes pronunciou o seguinte: eu venho nesta Tribuna hoje para falar um
pouco e parabenizar, parabenizar a volta da nossa Secretária de Assistência Social a Vanusa,
fez um brilhante trabalho à frente da Secretaria e estava de licença maternidade, aonde
assumiu uma Assistente Social que também fez um brilhante trabalho, então a Secretaria não
parou neste período, tanto que o Mundo Encantado não é feito pelos profissionais da educação,
mas sim pelos profissionais da Assistência Social, o recurso é da assistência social, a educação
só faz mesmo trazer os alunos com o transporte, o recurso é da assistência social e os
envolvidos são todos os funcionários da assistência social, deixo aqui meus parabéns a todos
eles e o retorno da nova Secretária. Hospital, foi falado pelo Vereador José Francisco Costa, foi
falado aqui hoje pelo Vereador Denivaldo Alves Caldeira, realmente isso é um problema que
vem acontecendo em Ecoporanga e não é de hoje, isso vem ao longo 04 (quatro) anos atrás, as
cobranças que são feitas são as injeções de benzetacil e injeção que tem risco e há necessidade
de ser feita no hospital, porque as outras injeções são tomadas nos postos de saúde ou nas
farmácias, mas a benzetacil hoje por uma Lei Federal ela tem que ser tomada lá no hospital,
nós temos que rever, eu acho que cobrar essa taxa de R$ 10,00 (dez reais) é um absurdo, eu já
falei isso no mandato passado e estou falando hoje que este problema retornou hoje nas redes
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sociais e aqui na Câmara Municipal, nós temos que cobrar, cobrar dos gestores, tanto da Lúcia
Kaiser que é gestora da saúde, como do Vito Luiz que é o gestor do hospital, por qual é o
motivo, porque param de cobrar e voltaram a cobrar essa taxa, então que envie também
doutora um Ofício ao Diretor do hospital para que nos informe se está sendo cobrado, qual é
o valor e qual é a Lei que ele está usando para cobrar essa taxa, eu quero informações também
do hospital, né Zé? Para a gente ter aqui e conseguir confrontar os dados para saber quem é,
(concedeu por ordem a palavra ao Vereador José Francisco Costa), isso, porque tudo o que fala
em alto risco as farmácias não aplicam, quando você compra uma injeção de gripe a farmácia
te aplica, as injeções para crianças são feitas nos postos de saúde, aí alto risco é feita no hospital,
mas vamos pedir as informações para bater os dados para a gente achar o responsável para
que a gente possa cobrar dele que cesse este pagamento, isso não pode acontecer, (concedeu
por ordem a palavra ao Vereador Denivaldo Alves Caldeira). A fala do Vereador na Rua José
Milton Chequer, o ano passado eu fiz uma Indicação Vereador e fizemos até mais, fizemos a
Indicação, medimos a Rua para fazer o Projeto, eu espero agora com sua força e a força dos
moradores lá que a gente consiga tirar isso do papel, vamos pedir a Deus que o ano que vem
Ecoporanga continua avançando nas obras, porque nós temos aí mais de 8.0000.000 (oito
milhões) de recursos próprios que podem ser investidos em infraestrutura (concedeu por
ordem a palavra ao Vereador Denivaldo Alves Caldeira), vamos rezar. Professores, quero aqui
desejar a todos os professores do Estado e do Município um feliz dia dos professores, apesar
que a classe é uma classe que não tem muito o que comemorar hoje, tem um salário defasado
tanto do Governo Estadual, como do Governo Municipal, mas a gente espera que eles levantem
a cabeça, siga em frente, porque os melhores profissionais, juízes, promotores, advogados,
políticos, professores, pedagogos, saem todos da mão de um professor, de um professor, eu
espero que o Prefeito Municipal mande um Projeto de Lei para a Câmara Municipal para estar
dando um aumento digno ou fazer uma reforma do magistério para valorizar maior e mais os
nossos profissionais e que eles aproveitam este Projeto e coloque o nome de todos os
funcionários públicos municipais, todos, porque realmente o salário está defasado, sabemos
que temos margem pra isso, sabemos que temos recursos pra isso, só precisa que ele faça um
Projeto e que nós vamos todos, os 11 (onze) Vereadores vamos votar favorável a mais essa
situação que a população e os funcionários públicos querem, é ser valorizados e respeitados,
então deixo aqui os meus parabéns a todos os professores e professoras do Estado do Espírito
Santo e do Brasil, assim eu encerro a minha fala. 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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