Câmara Municipal de Ecoporanga
Estado do Espírito Santo
Ata da 080ª (octogésima) Sessão Ordinária da Décima Quinta Legislatura 2017/2020
realizada no Plenário da Câmara Municipal de Ecoporanga, Estado do Espírito Santo, aos
22 (vinte e dois) 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 Nélio Henrique Quedevez 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: Projeto de Lei Complementar N.º 004/2018 – de autoria do Executivo Municipal –
Altera a Lei Complementar n.º 007/2017, Que Institui o Código Tributário do Município de
Ecoporanga/ES, e dá Outras Providências; depois de lido o referido Projeto, o mesmo foi
encaminhado à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para análise e Parecer;
Projeto de Lei N.º 031/2018 – de autoria do Executivo Municipal – Aprova o Plano de
Saneamento Básico e Dispõe Sobre a Política Municipal de Saneamento Básico do Município
de Ecoporanga, e dá Outras Providências; o qual foi solicitado a dispensa de leitura, devido
ao grande número de páginas, dispensa aceita pelo Plenário, o senhor Presidente
encaminhou o referido Projeto a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para
análise e Parecer; Denúncia de Autoria do Vereador Genaldo Alves Caldeira, Por Inércia
do Poder do Executivo Municipal de Ecoporanga – Es, Sob Responsabilidade do Exmo. Sr.
Prefeito Elias Dal Col; foi realizada a leitura do Ofício n.º 019/2018 de autoria do Vereador
Genaldo Alves Caldeira, solicitando a retirada de Pauta da referida Denúncia, a qual fora
deferida pelo Presidente, retirada e encaminhada para arquivamento; Indicação N.º
122/2018 – de autoria do Vereador – Denivaldo Alves Caldeira; Indicação N.º 123/2018 – de
autoria do Vereador – João Batista Filho; Indicação N.º 124/2018 – de autoria do Vereador –
João Batista Filho; 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 João Batista Filho, que após cumprimentar os presentes
pronunciou o seguinte: venho nesta Tribuna dizer o seguinte, nós fizemos algumas visitas,
duas visitas na obra da barragem, lá em cima, indo para o Dois de Setembro e as duas visitas
que eu fiz nesta obra não tinha nenhum maquinário lá, está tudo paralisado, dizer que a
comunidade de Ecoporanga recebeu essa mensagem, essa notícia da obra da barragem com
muita alegria, porque Ecoporanga precisa de uma barragem feita com segurança e que
atenda a população com essa falta de água, essa escassez de água, essa seca que as vezes
vem atingindo a nossa região, então é uma obra muito importante, só que infelizmente a
obra está paralisada e eu consegui uma postagem feita no Diário Oficial do Estado no dia
11 de outubro de 2018, dizendo assim, “ordem de paralisação, fica determinada a Empresa
Zamberlini Engenharia – LTDA paralisar os serviços de construção de uma barragem de
concreto no Município de Ecoporanga, Vitória, 11 de outubro de 2018, Winter Dener
Rodrigues, gerente de infraestrutura de obras rurais”, então a notícia da barragem é muito
boa, uma obra muito importante, mas essa notícia de paralisação nos preocupa, porque as
vezes o político quando quer ganhar as eleições, ele vai lá e promete, começa a fazer e depois
ele paralisa a obra, isso é muito preocupante, a população de Ecoporanga precisa da
construção desta barragem e que essa barragem volte e comece de novo os trabalhos para
que ela seja finalizada este ano na gestão do Paulo Hartung, que ele prometeu, tem o plano
de barragem para o Estado e na gestão também do Prefeito Elias Dal Col, que acredito que
vai ser muito bom para a gestão dele e que isso não fique só na promessa não, que seja feita
essa barragem aqui e que seja feita uma barragem de segurança, porque as pessoas precisam
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de segurança e de muita água de qualidade, mas precisa que seja feita uma barragem com
segurança para não prejudicar nenhuma das pessoas residentes descendo aqui de lá pra cá,
dizer senhor Presidente que vamos estar cobrando o Prefeito Municipal que ele tome
providências a respeito desta barragem, que ela comece e termine e depois a gente vai vir
aqui agradecer também, acho importante agradecer, agradecer o Governo do Estado,
agradecer o Prefeito Municipal e aí nós vamos ver que realmente eles tomaram as
providencias a respeito desta barragem. Falar um pouquinho senhor Presidente, população
ecoporanguense aqui presente, foi apresentado um Projeto aqui hoje, Projeto 004 de autoria
do Executivo Municipal, que institui o Código Tributário do Município de Ecoporanga, que
altera a Lei Complementar do Código Tributário, dizer a vocês que o Código Tributário foi
votado ano passado aqui na Câmara de Vereadores, eu não vou falar de outros Vereadores,
o Projeto foi passado, eu votei contra este Projeto, porque é um Projeto que cobra muita taxa
de cobrança irregular às pessoas que aqui vivem, nós vimos aí várias pessoas
desempregadas, isso é muito preocupante e até hoje não veio nenhuma empresa pra cá para
começar a empregar as pessoas e esse código ele veio contra a população ecoporanguense,
porque começou a cobrar até taxa de lixo e para quem não sabe até hoje o Prefeito não fez
uma licitação de limpeza pública, você vira a cabeça para um lado e para o outro e você só
vê urubu, cachorro e gato, é claro que tem pessoas que não tem consciência também, jogam
lixo fora de hora, isso também algumas pessoas tem que ter consciência e começar a
trabalhar isso, mas a administração municipal tem a sua responsabilidade de executar essa
licitação, porque nós estamos cobrando aqui e não é só eu não, vários Vereadores aqui temos
cobrado e o Prefeito até hoje não tomou providências eu não ouvi ele falar sobre licitação,
ele culpa é o povo, que o povo joga lixo na hora errada, mas a responsabilidade dele de fazer
licitação até hoje não fez, então isso é muito preocupante, senhor Prefeito vamos fazer a
licitação, você fala tô fazendo a cotação de preço, gente, já tem vários meses essa limpeza
pública precisa ser feita com qualidade e as pessoas estão esperando essa resposta e mais
uma vez estamos cobrando aqui. Dizer aqui sobre esse plano de saneamento básico, aprova
o plano de saneamento básico e dispõe sobre a política municipal de saneamento básico no
Município de Ecoporanga, este Projeto também foi apresentado hoje, é um Projeto
importante, acho que este plano tem que ser aprovado, e o seguinte, só que a gente tem que
discutir este plano aqui, chamar o pessoal, o Jadson estava lá aquele dia da apresentação do
plano e nós Vereadores senhor Presidente, fazer um Ofício convidando a diretoria da
CESAN para estar explicando, apresentando as planilhas deles, porque eles dizem que eles
trabalham no vermelho aqui no Município, mas até hoje eu não vi eles investindo em nada
aqui no Município, cobrando taxa de esgoto de 80% (oitenta por cento), mas até hoje eu não
vi eles investirem em nada, eu quero ver eles trazerem as planilhas deles que eles não estão
ganhando nada aqui no Município, eu quero ver eles provarem e se provarem estão de
parabéns, só sei que o povo está sofrendo com isso aí também e dizer sobre as nossas
Indicações senhor Presidente, população ecoporanguense, as avenidas, várias ruas de
Ecoporanga nós estamos aí a mercê do perigo, as pessoas vários condutores de veículos que
as vezes não tem consciência e passa em alta velocidade, talvez tem uma pessoa também
que não sabe olhar pra cima e nem pra baixo, vou citar aqui o senhor Sebastião que
infelizmente ele olhou só para um lado e esqueceu de olhar pra cima, a moto pegou ele e
acabou falecendo, isso foi ano passado, então isso que o Executivo e a Câmara de Vereadores
nós estamos fazendo essa cobrança para que sejam instalados radares ou também quebramolas adequados nas localidades corretas para que este perigo diminua e eu quero aqui
agradecer a compreensão, tenho dito, muito obrigado. Fez o uso da Tribuna o Vereador José
Francisco Costa, que após cumprimentar os presentes pronunciou o seguinte: eu venho
nesta Tribuna, a gente comentou há alguns dias atrás à respeito de cobranças lá no hospital,
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as injeções que são aplicadas no pronto socorro e a gente teve uma resposta através do
diretor daqui do hospital, Vito, e o doutor João, como médico do hospital também ele disse
da situação que vive, eles me disseram que o hospital não tem a obrigação até de fazer,
porque o pronto socorro é uma questão de emergencial, então acaba saindo da oussada e
como o hospital ele não tem condições financeiras, eles acabam cobrando, volto a dizer que
eu não concordo de forma alguma, e eles disseram que isso é competência do Município, do
Prefeito, eles disseram, “pode citar meu nome, eles falaram”, porque é competência da
Secretaria de Saúde que necessita de estar montando os PSF’s com todo o material, que essas
injeções podem ser tomadas nos PSF’s, onde tem enfermeiros que podem fazer essas
injeções, mas disseram que infelizmente os PSF’s hoje não está em condições até porque falta
equipamento, citou o exemplo ainda de questão de sondas que tem muitas pessoas que
usam, que os PSF’s não têm a sonda e que é de competência da Prefeitura, de
responsabilidade do Prefeito e até citou o exemplo de Muritiba, imagina na Muritiba tem o
PSF, se tiver o material este paciente as vezes evita de pagar um frente lá, um táxi, R$ 200,00
(duzentos reais), R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), (concedeu por ordem a palavra ao
Vereador Edson Pereira dos Santos), estou dizendo que não existe o material, por isso que
estou citando o exemplo que este paciente tem que sair de Muritiba para vir à Ecoporanga
e vai pagar um frete de R$ 200,00 (duzentos reais) que é competência do Município, vê como
é a situação que estamos vivendo, então é preciso que o Prefeito, Secretaria de Saúde tome
as devidas providências, porque a gente cobra aqui quando vimos a situação do hospital
cobra pra fazer, porque eu não acho justo, mas vendo a situação se for começar a não fazer
daqui a pouco vai estar fechando e que até mesmo serviço de emergência do hospital as
pessoas acabam confundindo e o doutor João deixou claro, “olha, pode falar que eu estou
dizendo que não tem material e talvez tem médico que vem de fora para atender os PSF’s,
que deveriam ir para os PSF’s atender, acaba ficando em reuniões aqui e deixando o pessoal
lá nos outros distritos na espera”, então estou dizendo isso aqui porque a gente falou sobre
essa questão e acho que é importante a gente vê, infelizmente o Município de Ecoporanga
parece que vive em muitas cobranças, parece que só sabe trabalhar através de cobra na feira,
cobra no hospital, cobra não sei o que, eu acho assim, é um negócio difícil para a população,
porque nós vivemos um momento difícil, o povo está cada vez mais sem dinheiro, sem
condições e tem que pagar tudo, eu acho que precisa ser revista essa situação, tenho dito,
muito obrigado. Fez o uso da Tribuna o Vereador Nélio Henrique Quedevez, que após
cumprimentar os presentes pronunciou o seguinte: hoje eu quero dizer aqui, porque a
Câmara é um lugar aonde o povo deve se manifestar mesmo, os Vereadores devem se
manifestar, cobrar, é um direito de todos, mas hoje eu espero que não seja só eu que vou
fazer este comentário aqui, que vários outros também possam estar fazendo, porque hoje na
verdade quando eu vejo os nossos visitantes, nossos Vereadores cobrarem eu parabenizo
porque realmente tem que cobrar mesmo, mas hoje eu vi que nós estamos precisando
parabenizar, porque hoje nós precisamos parabenizar o Prefeito, porque? Pela condução de
administração pública, deixando para o povo de Ecoporanga muitas obras de muita
importância, como asfaltamento, pavimentações de ruas, eu hoje não poderia deixar de
parabenizar o Prefeito por estar apresentando uma proposta que o povo tanto almejou que
seria o aumento, na verdade não é um aumento, é uma reposição de perca salarial para os
nossos funcionários públicos, porque todo mundo sabe que o País está em crise, tem muitos
Estados que os funcionários não estão nem recebendo e nós aqui vamos ter o privilégio de
receber um aumento de perca salarial, será que não é motivo de nós darmos os parabéns ao
Prefeito hoje? “É obrigação dele”, sim, mas e o Brasil todo aí que nós estamos vendo os
Estados vizinhos até dividindo o salário mensal em 03 (três), 04 (quatro) vezes no mês, como
exemplo nós já tivemos de Minas Gerais e no Rio de Janeiro e o Prefeito hoje com 01 (um)
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ano e 09 (nove) meses de mandato já estar anunciando e hoje ele falou na sala dos
professores lá na escola Viva que vai equiparar o salário com o teto nacional e aí eu
pergunto, é motivo de cobrar, mas nós precisamos enxergar também que o nosso Município
está caminhando com coisas que outros Estados não estão caminhando, precisamos
parabenizar sim o Prefeito pelas obras, pelas atitudes, pelas cobranças que ele faz a seus
funcionários para que o Município anda, eu não poderia aqui deixar de parabenizar a
atitude do Ofício do Vereador Genaldo Alves Caldeira, foi uma atitude nobre, porque
realmente quando ele fez aquele Ofício e eu olhei, é um direito dele e o direito dele tem que
ser exercido mesmo, mas nós sabemos que todos Vereadores tem direito de ir na Câmara, ir
na Prefeitura e pega o que quiser lá, porque eu mesmo já cheguei e já peguei, eu chego na
Prefeitura e o que eu quero eu peço, chego no Edion, chego em qualquer Secretário e digo,
“eu preciso disso” e eles tiram e me entregam, então eu vejo assim, o Vereador estava dentro
das normas dele, mas nós precisamos olhar com olhos mais atentos de grandeza, porque
nós não podemos ficar com briguinhas, com picuinhas com coisas pequenas Vereador, viu
Presidente? Nossa Casa está de parabéns com os Vereadores, mas uma vez Vereador
parabéns por sua atitude, meus parabéns viu? Eu não poderia deixar aqui de falar também
com a preocupação do Vereador Joãozinho, é muito nobre Vereador, que Vossa Excelência
faz esse, até porque, desperta pra gente estar questionando e vendo realmente o que está
acontecendo e isso é muito bom, eu tive a informação, Vereador, que na verdade a obra não
está paralisada, o que aconteceu foi o seguinte, começaram a obra e foi feito o Projeto e
quando começaram no fundo fazer as perfurações nos lajedos profundos, encontraram terra
por baixo do lajedo e aí na verdade está parada a parte de massa de serviço, mas a parte do
Projeto está sendo reestrutura para poder dar continuidade, não está parada não, a obra
estar em continuidade, para ter uma adequação da obra, então eu parabenizo Vossa
Excelência, isso é bom porque a gente vai procurando esclarecer e entender, isso é bom, eu
só tenho a dizer o seguinte, que hoje graças à Deus eu estou percebendo que esta Casa de
Vereador está caminhando por um rumo muito bom Presidente, isso é muito bom e quero
dá os parabéns a todos, muito obrigado. Fez o uso da Tribuna o Vereador Denivaldo Alves
Caldeira, que após cumprimentar os presentes pronunciou o seguinte: hoje aqui Presidente,
eu vim somente falar de IPTU e Código Tributário, eu já tive várias reclamações de pessoas
que vem aqui na cidade vender a sua produção na roça, produz pouco, vem vender o pouco
que produz e chega aqui tem que pagar taxa, taxa de R$ 40,00 (quarenta reais), R$ 50,00
(cinquenta reais), R$ 100,00 (cem reais) e eu nunca concordei com isso, tanto que votei
contra, o Vereador Joãozinho disse aqui que votou contra o Projeto e eu também votei contra
porque eu não concordo, eu tenho aqui e vou dar um exemplo a vocês, o nosso Código
Tributário diz que tem que cobrar de produtos alimentícios instalados em áreas de até 15
mt² (quinze metros quadrados) tem que cobrar R$ 102,70 (cento e dois reais e setenta
centavos) por dia do camarada, ou seja, ele certamente não vai ganhar isso aqui por dia, mas
vai ter que pagar o Prefeito, a Prefeitura, por dia R$ 102,70 (cento e dois reais e setenta
centavos), 31.3824 VRTE , a R$ 3,2726 e deu este valor aqui, eu acho isso uma vergonha, eu
já vi em várias redes sociais a pessoa vendendo abacaxi, vendendo qualquer coisa, mamão
e o setor de fiscalização do Município ir lá com a polícia, aqui não chegou a este ponto ainda
não, mas estou vendo a hora que o Prefeito vai mandar a polícia ir lá e mandar tirar aquilo
lá do local, ou tira, ou paga, é desta forma que funciona, em outros lugares funcionou assim,
eu não sei se vai chegar a este ponto, o Prefeito em vez de mandar um Projeto deste tipo
aqui que eu vou falar para vocês agora, deveria vir cá e revogar esse aqui que ele mandou,
porque esse aqui eu não cumpro o que ele está cobrando não, está na Lei e a fiscalização tem
que funcionar, está na Lei, errou quem colocou na Lei, o Prefeito errou quando colocou na
Lei, eu não jogo pedra em quem cobra não, eu jogo pedra em quem criou a Lei e este Projeto
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aqui é um Projeto que está mandando um presente para as pessoas aposentadas do nosso
Município, ele agora resolveu mudar o nome da cobrança de remoção de lixo para taxa de
manejo de resíduos sólidos, ele mudou este nome, tão somente pra quê? Para que agora as
pessoas isentas de IPTU com essa taxa de remoção de lixo iria no IPTU ele mudou o nome
da taxa e agora diz que vai mandar um DAM separadamente do cartão de IPTU para as
pessoas que são isentas de IPTU, não serem isentas daquelas taxas, tem que pagar essa taxa
que ele mudou só o nome e isso eu nem classifico como vergonha, isso é covardia, isso é ser
covarde com os aposentados que não estão aguentando nem comprar seus remédios,
porque na farmacinha também não acha, quando acha, acha dipirona e essas coisinhas
básicas, os remédios mais altos não acha, ele resolveu agora que vai taxar todos os
aposentados, todas as pessoas isentas, os velhos isentos, as pessoas também mais novos
isentos desta taxa de remoção de lixo e resolveu trocar o nome para taxa de manejo de
resíduos sólidos e diz cá em cima, “caso o contribuinte preencha os requisitos previstos no
artigo 157 e seja deferido a isenção do IPTU, será emitido guia de recolhimento DAM
referente a cobrança da taxa de manejo de resíduos sólidos”, ou seja, é um presente que ele
está mandando para as pessoas mais idosas de nosso Município que são aposentados, que
não aguentam nem comprar remédios, vai ter que pagar agora recolhimento de lixo com
nome diferente, taxa de resíduo sólidos do Município, então isso não pode ser um Prefeito,
o Prefeito não faria isso se tiver em sã consciência, esse homem deve estar meio louco, meio
doido ou um trem qualquer, porque o normal ele não poderia fazer uma coisa dessa, porque
vai na farmacinha e não acha o remédio para ganhar, não tem remédio, a pessoa tem que
agora tirar do dinheiro do seu remédio para pagar o DAM ou deixar de pagar o DAM e o
nome dele ir para tudo enquanto é lugar para comprar o remédio, então este Prefeito deveria
tomar um pouco de vergonha na cara como recentemente agora eu ouvi uma pessoa dizer
que ele não tem vergonha na cara e realmente não tem mesmo não, porque o cara que faz
um papel deste ele não pensa em mais ninguém a não ser em ele mesmo, ele não olha para
mais ninguém a não ser pelo seu próprio umbigo, só olha pra ele e isso é de fazer vergonha,
(concedeu por ordem a palavra ao Vereador Nélio Henrique Quedevez), Vereador, eu
gostaria dizer ao senhor que eu sou Vereador em Ecoporanga, eu não sou Vereador de outro
Município, eu tenho que pensar em Ecoporanga, eu não posso pensar em outro Município,
se os outros lá jogam lixo nas ruas e o Prefeito não toma providências, problema é deles, se
o Prefeito aqui quer fazer este tipo de coisa, eu não estou questionando aqui a cobrança de
lixo não, eu estou questionando a cobrança dos idosos, porque aqui ele está mudando a taxa
para cobrar dos aposentados, ele mudou o nome só pra isso, porque os aposentados no IPTU
seriam isentos, como a taxa vem no IPTU, ele está mudando o nome para outro nome e vai
mandar o DAM agora para o cidadão pagar os seus impostos, só os aposentados que são
beneficiados aqueles que tem, que são aposentados, tem uma renda inferior a 02 (dois)
salários mínimos, essas pessoas agora vão todas pagarem as essa taxa, mas se o outro
Município faz, isso é problema dele lá, eu sou Vereador aqui, eu preocupo com o meu povo
aqui, é com o povo de Ecoporanga que eu estou preocupado, não é com outro Município,
tenho dito, muito obrigado. Fez o uso da Tribuna o Vereador Robério Pinheiro Rodrigues,
que após cumprimentar os presentes pronunciou o seguinte: na Sessão passada eu fiz um
agradecimento aos funcionários e a Secretária que estava interina Adenir, hoje eu estou aqui
e ela está presente para reforçar aqui e parabenizar você pelo brilhante trabalho que você
fez à frente da Secretaria esses 07 (sete) meses, pegou da Vanusa que estava de licença
maternidade e continuou fazendo um belíssimo trabalho, parabéns e você só cresce no
conceito da população ecoporanguense pelo trabalho que você faz como funcionária pública
efetiva e como Secretária que você ficou aí durante 07 (sete) meses, hoje nós vimos aqui
vários debates, debates importantes, a mudança de uma Lei do Código Tributário, eu acho
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que todos os Vereadores tem que olhar com carinho, estudar a matéria para que a gente não
prejudique o povo ecoporanguense, principalmente as pessoas idosas, eu não vou entrar na
demanda deste Projeto, porque foi um Projeto que eu não tive ainda a oportunidade de ler,
porque ele está tramitando nesta Casa de Leis, mas que com certeza na próxima Sessão eu
irei debater sobre ele. O João Batista na fala dele realmente é preocupante uma obra paralisar
neste Município, eu estive numa reunião recentemente com o empresário e eu fico triste em
saber que a Tracomal mandou mais vinte e tantos funcionários embora, é triste saber isso aí,
isso significa que a nossa população ela vai diminuindo, diminuindo porque não está tendo
oportunidade de trabalho e a gente tem que trabalhar junto, a Câmara Municipal, o
Executivo para ver uma forma de gerar emprego para o nosso Município, porque
Ecoporanga só vai perdendo e eu tenho certeza que no próximo senso que vai ter aí ano que
vem, Ecoporanga cai para menos de 22.000 (vinte e dois mil) habitantes, inclusive as escolas
municipais estão fechando sala de aula, porque não tem número de crianças, quando não
tem crianças existiam as salas abertas e se está fechando as salas é porque o pai está indo
embora, então nós temos que nos preocuparmos com isso, uma forma de estar trabalhando
junto com o Governo Estadual, com os Deputados Estaduais, Federais, Senadores, uma
forma de trazer algo que gere emprego para o nosso Município, porque a gente vê aí Barra
de São Francisco crescendo, a gente vê Nova Venécia crescendo, São Domingos do Norte
crescendo, Linhares, todos os Municípios estão indo em vento em polpa, Montanha, e
Ecoporanga a gente não está vendo isso aí, isso não vem de agora, isso vem de longo tempo
e a falta de compromisso com os gestores em ajudar o Município de Ecoporanga, então estou
aqui pedindo ao atual Prefeito Elias Dal Col que pense algo para que possamos gerar
emprego para a nossa população ecoporanguense, (concedeu por ordem a palavra ao
Vereador Denivaldo Alves Caldeira), é por isso que nó temos que ajudar o Executivo para
conseguir resolver essa demanda, se houve um erro no senso, vai ser repetido ano que vem
me parece que está tudo indicando que vai ter uma nova recontagem da população do
Estado do Espírito Santo e inclusive do nosso Município, que a gente dá o suporte necessário
para que faça um senso sério, porque quando o senso diminui a quantidade da população,
você perde receita, além de perder na população, a gente perde receita, então nós temos que
trabalhar sério para resolver a situação. Gostaria também de dizer a respeito de um abono
que o Governo do Estado vai dar, me parece que são R$ 2.000,00 (dois mil reais), em reunião
com a Mesa Diretora, nós definimos que a Câmara Municipal também vai aderir esse abono
e a gente acha aí com a economia que estamos fazendo, hoje estamos aí com a Câmara
renovada de móveis e agora vamos comprar os equipamentos que vai passar de R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais), é um abono que vamos dar aos nossos funcionários, porque
os nossos funcionários merecem e peço que o Executivo pense com carinho uma forma de
dar um abono ou de trazer aqui a matéria como foi discutida e falada pelo Vereador Nélio
Henrique Quedevez de um aumento para os funcionários, porque tudo que a gente quer é
dar este aumento aos nossos funcionários que trabalham com muito vigor e com muita
responsabilidade. Aproveitando também que estamos para encerrar e eu sou o último
Vereador inscrito e convidar todas senhoras e senhores, senhores Vereadores e funcionários
desta Casa de Leis para ir recepcionar com a gente o nosso Deputado Marcus Vicente, que
infelizmente não conseguiu atingir a votação necessária para se reeleger, mas deixou aí a
marca e vai deixar a marca no Município de Ecoporanga e é um Deputado que eu tenho um
apreço e através de mim que ele veio para Ecoporanga e eu peço a todos vocês ir lá
recepcionar o Deputado, ele tem ainda o orçamento para mexer lá até o dia 31 e eu tenho
certeza que ele veio trazer boas notícias para o nosso Município, assim eu encerro a minha
fala e boa noite a todos, o evento vai ser no Sindicato Patronal. Prosseguindo, o senhor
Presidente fez constar o nome dos vereadores presentes, como seguem: Denivaldo Alves
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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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