Câmara Municipal de Iconha-ES
Poder Legislativo

Aos seis (6) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e dezoito (2018)
foi realizada a Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Iconha, Estado do
Espírito Santo, às dezenove horas (19:00h), com a presença dos seguintes Edis:
Abel Karte Fortuna Padilha, Alan da Silva Lovatti, Fábio Lopes Dalbom,
Fernando Caprini Volponi, José Alberto Valiati, Luiz Carlos Smider e Moises
Pinto Marchiori sob a presidência do Edil José Antônio Marconsini. Dando início
à Sessão Ordinária acusando o livro de presença com oito (8) Vereadores, estando
ausente o Vereador Marcelo Lovati Macarini, no qual havendo quórum regimental,
o Senhor Presidente, sob a proteção divina declarou aberta a Sessão. Em seguida
convidou a Servidora Rita de Cássia Figueira Paulino, representando a Igreja do
Senhor Jesus, a fazer a leitura do texto bíblico. ABERTO O EXPEDIENTE:
Requerimento a Câmara Municipal de Iconha para que providencie a entrega de
placa para homenagear a Senhora Claudia Márcia Soares Pessanha Loiola por sua
merecida aposentadoria após um longo e dedicado trabalho no Hospital e
Maternidade Danilo Monteiro de Castro, de autoria do Vereador Fernando Caprini
Volponi. Requerimento ao Chefe do Poder Executivo Municipal para que encaminhe
a esta Casa cópia do Processo nº 4141/2013 e cópia do Processo nº 7322/2014,
referentes a contratações de serviços de terraplanagens do local onde será
construída a creche municipal e do local onde foi construído o galpão da Cafsul, de
autoria dos Vereadores Abel Fortuna Padilha e José Alberto Valiati. Requerimento
ao Chefe do Poder Executivo Municipal para que dê autonomia as famílias da
Comunidade de Inhaúma na escolha dos nomes que denominarão a estrada que
tem início no Distrito de Duas Barras e término na divisa com o Município de Rio
Novo do Sul, em uma extensão de oito quilômetros, passando por Inhaúma e que
está sendo pavimentada dentro do Programa Caminhos do Campo, de autoria do
Vereador José Alberto Valiati. Indicação nº 271/2018 a Secretaria Municipal de
Obras para que providencie a troca de uma lâmpada queimada, situada na luminária
da Avenida Anchieta, em frente à loja Estilo e Arte, de autoria do Vereador Fábio
Lopes Dalbom. Indicação nº 272/2018 a Secretaria Municipal de Obras para que
providencie a troca de uma lâmpada queimada, situada na luminária da Rua
Guilherme Marchiori, mais precisamente no primeiro poste após a casa paroquial, de
autoria do Vereador Fábio Lopes Dalbom. Indicação nº 273/2018 a Secretaria
Municipal de Obras para que providencie a manutenção da luminária situada em
frente a quadra da Comunidade de Cachoeira do Meio, de autoria do Vereador Fábio
Lopes Dalbom. Indicação nº 274/2018 a Secretaria Municipal de Obras para que
tome as devidas providencias em relação a calçada situada na Avenida Coronel
Antônio Duarte, mais precisamente nas proximidades da empresa Imagem Pilates,
de autoria do Vereador Abel Fortuna Padilha. Indicação nº 275/2018 ao Secretário
Municipal de Obras para que providencie, com urgência, a manutenção, com
aplicação de saibro e conserto de um bueiro, das estradas na Comunidade de
Jequitibá que dão acesso as residências das Famílias Furlan e Marinho, de autoria
do Vereador José Alberto Valiati. Emenda Supressiva e Modificativa ao Projeto
de Resolução nº 007/2018, de autoria do Vereador José Alberto Valiati, que “Fica
criada a ‘Comenda do Estudante’ no Município de Iconha e dá outras providências”.
Ofício n° 12/2018, oriundo do Hospital e Maternidade Danilo Monteiro de Castro,
encaminhando a prestação e contas de competência de outubro/2018. Ofício n°
177/2018/SEME, oriundo da Secretaria Municipal de Educação, encaminhando a
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PORTARIA/SEME Nº 100, que estabelece normas para a matricula nas unidades de
ensino da rede municipal para o ano letivo de 2019. Ofício n° 005/2018, oriundo do
Conselho Municipal de Fiscalização e Acompanhamento de Recursos dos Royalties,
encaminhando o relatório de aplicação dos recursos e avaliação, referente ao
período de 01/11/2017 a 30/06/2018. PRIMEIRA PARTE DO GRANDE
EXPEDIENTE: Fizeram uso da palavra os Vereadores inscritos: O Vereador Fábio
Lopes Dalbom, após saudações de praxe, inicia sua fala tecendo comentários
sobre as indicações, de sua autoria, relacionadas a iluminação pública. Solicita o
envio de indicação ao Secretário Municipal de Obras, a fim de reiterar a Indicação nº
030/2018, para que inclua no cronograma de ações da Secretaria a manutenção da
Rua Bernardino Bioza, no Bairro Jardim da Ilha. Solicita também o envio de
indicação, de autoria conjunta com o Vereador Luiz Carlos, ao Secretário Municipal
de Obras, a fim de reiterar a Indicação nº 217/2017, para que possa atender ao
pleito dos moradores da Comunidade de Crubixá que desejam a construção de uma
lombada/quebra mola, nas proximidades da igreja católica local. Prossegue
requerendo o envio de expediente, de autoria conjunta com o Vereador Luiz Carlos,
ao Prefeito Municipal para que informe sobre a tramitação do procedimento para
aquisição de lixeiras, para serem instaladas nas ruas comerciais do Município. E
requer o envio de expediente ao Presidente da Câmara para informe a tramitação do
Processo Administrativo nº 082/2018, referente ao procedimento para a adesivagem
do veículo oficial da Câmara Municipal. O Vereador agradece a Chefe de Gabinete,
Sabrina Marconsini, pela mobilização para o agendamento da reunião,
provavelmente para o dia vinte do corrente mês, com a equipe responsável pelo
cadastro dos contribuintes de iluminação pública e com o Chefe do Poder Executivo,
para dialogar sobre a redução da alíquota da contribuição de iluminação pública.
Destaca que apresentou indicação aos Policiais Militares para intensificarem a
fiscalização das motocicletas com descargas barulhentas e por isso foi questionado
por duas vezes em redes sociais. E enfatiza que a sua indicação não significa que
os policiais irão aplicar multas, pois também há a possibilidade da orientação sobre
tal ilegalidade. Aborda a sessão extraordinária, realizada no dia primeiro de
novembro, para a aprovação do Projeto de Lei nº 059/2018 para aditar o Convênio
nº 10/2014 para repasse financeiro a Fundação Médico Assistencial do Trabalhador
Rural de Iconha. Ressalta que foi em regime de urgência e em descumprimento ao
Regimento Interno, que prevê que a convocação para sessão extraordinária seja
com pelo menos vinte e quatro horas de antecedência. Além da ausência de parecer
jurídico. Salienta que participou da sessão para não ser responsabilizado pela falta
de medicamentos no hospital. Diz que gostaria de saber os motivos pelo quais o
SAAE não responde sua solicitação para manutenção do reservatório de água do
Bairro Morada Vale do Sol. Finaliza sua fala informando que a situação do referido
reservatório está crítica e irá reiterar a solicitação na próxima sessão. O Vereador
Fernando Caprini Volponi, após saudações de praxe, inicia sua fala solicitando o
envio de requerimento ao Prefeito Municipal para que informe a esta Casa a
destinação que será dada ao caminhão que encontra-se no pátio da Prefeitura. Foi
concedido um aparte ao Vereador Fábio Lopes Dalbom que explica que o veículo
foi proveniente de emenda de Rodrigo Coelho, quando esteve como Deputado, via
SEAG. E agora o Município está realizando uma chamada pública para o cadastro
das Associações, sendo o prazo final para a apresentação de documentos é no dia
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oito de novembro. O Vereador Fernando Caprini Volponi diz ficar indignado ao ver
um bem público sendo deteriorado com a ação do tempo. Solicita o envio de
indicação ao Secretário Municipal de Obras para que avalie a possibilidade de
pavimentar a Vila Paschoal Carlito. Pois no local há muitas construções e os
moradores pleiteiam por melhorias. Informa que na prestação de contas do Hospital
e Maternidade Danilo Monteiro de Castro, realizada no dia trinta e um de outubro,
observou que foi pago quase mil reais em conta de água. E requer o envio de
expediente, em nome de todos Vereadores, ao Diretor do SAAE para que informe se
o Hospital e Maternidade Danilo Monteiro de Castro paga pelo seu consumo de
água. Em caso positivo, solicita que seja avaliada a possibilidade legal de isentá-lo
ou doar a água, pelo menos até que se reestabeleça financeiramente. O Presidente
José Antônio Marconsini diz que também é preciso ver a possibilidade de doação
de água para o prédio da terceira idade. O Vereador Fernando Caprini Volponi
prossegue reportando-se a prestação de contas realizada pelo Hospital e lamenta,
pois não havia nenhum representante do Poder Executivo. Diz também que se
sentiu constrangido, pois a Diretora do Hospital mencionou os Vereadores, como se
responsável fossem pela crise financeira enfrentada. E ressalta que, quem participa
das sessões, sabe da luta desta Casa para que o Poder Executivo aumente o
repasse financeiro. Reporta-se a fala do Vereador Fábio, em relação as descargas, e
enfatiza que o barulho realmente perturba. Mas salienta que não compreende, pois
se a lei não permite tais equipamentos, porque é permitida a fabricação e a
comercialização. Finaliza sua fala ressaltando que parece que tal liberação é para
que haja a aplicação de multa e a consequente geração de receita para o Governo.
O Vereador Abel Karte Fortuna Padilha, após saudações de praxe, inicia sua fala
tecendo comentários sobre a Indicação nº 274/2018, de sua autoria, e ressalta que a
calçada da Avenida Coronel Antônio Duarte encontra-se escorregadia, e várias
pessoas já caíram no local, cabendo ao Poder Público tomar as medidas cabíveis de
proceder a manutenção ou notificar o proprietário. Aborda também o requerimento,
em conjunto com o Vereador José Alberto, solicitando cópias dos processos de
contratações de empresas para terraplanagens, e ressalta se tratar de um assunto
polêmico. Mas, como tem sido questionado por alguns munícipes sobre a
propriedade das maquinas que executaram os serviços, necessita de
esclarecimentos. Destaca ser a terceira vez que apresenta tal solicitação, e diz
esperar que agora seja atendida, para cumprimento da Lei de Acesso a Informação.
Prossegue requerendo o envio de expediente a Secretaria Municipal de Saúde para
que informe a esta Casa a quantidade de equipamentos de ar condicionado que a
Secretaria possui, incluindo a AMA e as unidades básicas de saúde. E que informe
ainda o valor gasto por manutenção de cada aparelho. E solicita também o envio de
requerimento a Secretaria Municipal de Saúde para que informe a esta Casa a
quantidade de veículos pertencentes a Secretaria. E que informe ainda o valor gasto
com manutenção de cada veículo. Destaca que tais requerimentos são frutos de
questionamentos de munícipes que observaram editais de licitações no site da
Prefeitura. E salienta que, como representante do povo, tem que fiscalizar os gastos
públicos. O Vereador manifesta seu apoio a aprovação do Projeto de Resolução nº
007/2018, de autoria do Vereador José Alberto. Tece comentários sobre a reunião,
que está prevista para acontecer no dia vinte de novembro, para dialogar sobre a
redução da alíquota da contribuição de iluminação pública, e diz esperar surta
Rua Muniz Freire, 305, Centro, Iconha – ES. Cep: 29280-000. Pabx: (28) 3537-1263. Fax: (28)
3537 – 2084. E-mail: camaraiconha@yahoo.com.br
Site: www.iconha.es.leg.br.

3

Câmara Municipal de Iconha-ES
Poder Legislativo

efeitos, para amenizar a situação da população. Fala também sobre a aplicação dos
recursos dos Royalties em obras. Informa que hoje esteve no prédio da Prefeitura e
pode observar que a obra de construção da escadaria está ficando muito boa, e
lembra ter sido fruto de uma solicitação sua e também do Vereador José Alberto.
Reporta-se as falas dos Vereadores Fábio e Fernando, em relação as descargas de
motocicletas, e destaca que realmente é preciso que a legislação seja cumprida.
Finaliza sua fala destacando que alguns estão lucrando com a fabricação e a
comercialização dos equipamentos, mas espera que o país seja passado a limpo. O
Vereador José Alberto Valiati, após saudações de praxe, inicia sua fala registrando
o aniversário do Servidor desta Casa, Elias Pietralonga Vassoler, pois é um amigo
querido por todos e um trabalhador honesto. Prossegue enfatizando a necessidade
de reforma do Mirante, que fica no alto do Vale do São Caetano. Informa que quintafeira visitou a Coopeducar, de Venda Nova do Imigrante, e destaca ser um projeto
relacionado à educação que deu certo e está trazendo muitos resultados
satisfatórios. Lastima, pois ontem completou três anos do maior desastre ambiental
do Brasil, que foi o rompimento da barragem em Mariana, e que prejudicou mais de
quinhentas mil pessoas e matou dezenove, mas que até o momento ninguém foi
responsabilizado. Prossegue tecendo comentários sobre o Projeto de Resolução nº
007/2018, de sua autoria, o qual institui a Comenda do Estudante no Município. E
solicita apoio dos demais Vereadores para sua aprovação. Ressalta que a proposta
visa incentivar os alunos a se dedicarem mais aos estudos e também premiar
àqueles que se destacam em busca do conhecimento. Enfatiza que, com a
aprovação da matéria, somar-se-á as leis, também de sua autoria, que institui o Dia
Municipal de Incentivo à Leitura e a que institui o Dia Municipal do Poeta. Salienta
ainda que o Projeto, sendo aprovado nessa Sessão, prestará uma homenagem
póstuma a professora Elvira Pereira Baptista, sua mãe, que faria aniversário nessa
data. Finaliza sua fala requerendo o envio de expediente ao Prefeito Municipal para
que averigue a veracidade de algumas informações pertinentes a ocorrência de
invasão de túmulo em cemitério municipal. E em caso positivo, que tome as devidas
providencias para preservação do bem público e a memória dos falecidos. O
Vereador Alan da Silva Lovatti, após saudações de praxe, inicia sua fala
parabenizando a Comunidade de Nova Esperança e o Poder Executivo pela parceria
para a realização do cimentamento de um trecho da estrada. Prossegue solicitando
o envio de moção de aplauso ao Senhor Ramon Marchiori, parabenizando-o pela
excelente organização da IV Copa de Marcha Amigos do Marchador, realizada no
dia três de novembro. E destaca que, mesmo sendo pertencente ao Município de
Piúma, cerca de noventa por cento dos participantes do evento eram de Iconha.
Reporta-se a fala do Vereador Abel, em relação aos requerimentos pertinentes aos
procedimentos licitatórios para contratação para manutenção de veículos e para
manutenção de equipamentos de ar condicionados, a serem realizados pela
Secretaria Municipal de Saúde, e ressalta que nunca votará contra uma solicitação
de Vereador. Mas explica que o valor estimado para a licitação é apurado mediante
o levantamento de todos os equipamentos, por isso o valor é alto. E a licitação é
feita para haver a autorização caso algum aparelho apresente defeito, pois sem
licitação nada pode ser feito na Administração Pública. Finaliza sua fala
parabenizando o Vereador José Alberto pela iniciativa do Projeto de Resolução nº
007/2018, e declara que seu voto será favorável à aprovação. O Vereador Moises
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Pinto Marchiori, após saudações de praxe, inicia sua fala reportando-se ao
processo para a contratação de professores por designação temporária, pelo
Município. E ressalta já ter solicitado a desburocratização para a inscrição, pois é
exigido cópias autenticadas dos documentos, isso gera um custo alto e muitas
pessoas não tem como arcar, sendo que o servidor público poderia fazer a
conferência, já que possui fé pública. O Vereador também aborda a questão da
exigência da comprovação de tempo de serviço ser emitida por diretor escolar. E
informa que irá procurar a Secretária Municipal de Educação para dialogar sobre o
assunto. Faz menção a publicação, em rede social, de um vídeo gravado por um
cidadão de Iriri, em que mostra as condições da via pública e na ocasião calunia os
vereadores. E explica que os vereadores fazem sua parte, que é cobrar pelas
reivindicações da população, mas a execução depende do Poder Executivo.
Reporta-se a fala do Vereador Fábio, em relação a manutenção do reservatório de
água do Bairro Morada Vale do Sol, e destaca que nesta semana os moradores
ficaram sem abastecimento de água por dois dias. Sobre a construção de fossas
sépticas, destaca que o SAAE alega que cabe aos proprietários de imóveis construílas, mas ressalta que o Poder Público não oferece nenhum apoio, como a
disponibilização de máquinas para abrir buracos, e também não realiza a
fiscalização. E quando a fossa enche, o cidadão tem que pagar cerca de mil reais
para sua limpeza, o que se torna inviável para muitas famílias. Prossegue tecendo
comentários sobre a reunião, para dialogar sobre a redução da alíquota da
contribuição de iluminação pública, e diz esperar que a situação seja resolvida. E
lamenta, pois os Vereadores se empenham para uma solução, mas a população não
sabe reconhecer. Foi concedido um aparte ao Vereador José Alberto Valiati que
informa que a Prefeitura divulgou, em seu site, a lista dos quinhentos contribuintes
isentos da contribuição. Diz não compreender como que, cinco membros da mesma
família e que fizeram o requerimento de isenção no mesmo dia, mas somente três
foram contemplados. E destaca ainda que foi acordado junto ao Poder Executivo
que o projeto de lei complementar para redução da alíquota seria encaminhado a
esta Casa ainda neste ano. O Vereador Moises Pinto Marchiori prossegue
enfatizando que não esteve na prestação de contas realizada pelo Hospital e
Maternidade Danilo Monteiro de Castro, no dia trinta e um de outubro, mas está em
constante contado com sua Diretora. Aborda o Projeto de Lei nº 059/2018, para
repasse de vinte mil reais para a Fundação, aprovado em sessão extraordinária
realizada no dia primeiro de novembro, e destaca que o Poder Executivo deve
reavaliar seus gastos e aumentar o repasse financeiro para o Hospital. Finaliza sua
fala informando que no próximo ano o Projeto Câmara Jovem estará em prática nas
escolas do Município. O Vice-Presidente Alan da Silva Lovatti assume os trabalhos
e concede a palavra ao Presidente José Antônio Marconsini que, após saudações
praxe, inicia sua fala ressaltando a importância da Câmara para o Município e
convida a população para participar das sessões. Informa que o SAAE respondeu
sua indicação, através do Ofício SAAE/Iconha nº 123/2018, pertinente a construção
de fossas sépticas para as famílias residentes na localidade de Itapoama, e diz
considerar a resposta equivocada. Pois a Comunidade possui cerca de quinze
famílias que emplacam seus veículos, trabalham e fazem suas compras no
Município. E o SAAE tem condições de viabilizar o tratamento de seus esgotos, que
estão sendo lançados a céu aberto. Prossegue agradecendo ao Deputado Estadual
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José Carlos Nunes, que mesmo não conseguindo se reeleger, o contatou para
informar a disponibilização de emenda parlamentar no valor de trinta mil reais. E
agradece também ao Vereador Moises que o ajudou durante a campanha eleitoral.
Solicita o envio de indicação ao Secretário Municipal de Obras para que providencie
a manutenção, com aplicação de saibro, na estrada da Comunidade de Guaxuma.
Pois os moradores estão questionando que as melhorias foram realizadas somente
até a igreja católica da localidade, mas o trecho restante encontra-se esburacado e
com formação de lama. E solicita o envio de indicação ao Secretário Municipal de
Obras para que providencie, com urgência, a manutenção, com aplicação de saibro,
nos dois sentidos das margens da BR 101 compreendido entre o Rancho dos
Queijos e a Capeças. Pois o trecho está com muitos buracos, e, sendo a chegada da
cidade, deve ser no mínimo apresentável. Reporta-se a solicitação do Vereador
Fernando, para pavimentação da Vila Paschoal Carlito, e destaca é preciso mais
investimentos públicos para a localidade de Solidão, pois há muitos
empreendedores. Sobre o Hospital e Maternidade Danilo Monteiro de Castro, diz
que a situação é vergonhosa e não adianta falar mais nada. Pois possui uma dívida
impagável, de cerca de oito milhões de reais. É preciso que o Poder Executivo corte
gastos e efetue um repasse financeiro de duzentos mil reais mensais, para que a
Fundação possa cobrir suas despesas. Ressalta que o Hospital é o local onde todos
buscam pelos primeiros socorros, mas precisa de investimentos para que se
mantenha em funcionamento. Ressalta que um Município sem hospital é lamentável.
Finaliza sua fala enfatizando que a atual administração já adentra em seu terceiro
ano de mandato, mas até o momento nada realizou para o Hospital. O Presidente
José Antônio Marconsini retorna aos trabalhos. O Vereador Luiz Carlos Smider,
após saudações de praxe, inicia sua fala solicitando o envio de indicação ao
Secretário Municipal de Obras reiterando a solicitação para a instalação de placas
indicativas de embarque e desembarque em frente a Secretaria Municipal de Saúde.
Pois os veículos são estacionados em frente à Secretaria, e no momento de realizar
o embarque e desembarque de pacientes os veículos pertencentes à Secretaria não
encontram vaga em suas proximidades, o que dificulta o trabalho dos motoristas.
Reporta-se ao requerimento, solicitado conjuntamente com o Vereador Fábio, para
informações pertinentes a tramitação do procedimento para aquisição de lixeiras,
para serem instaladas nas ruas comerciais do Município. E ressalta que há mais de
um ano receberam a resposta que o procedimento estava em fase de licitação, mas
até o momento as lixeiras não foram disponibilizadas, o que também caracteriza o
descumprimento da Lei Municipal nº 976/2017, a qual proíbe jogar lixo nas vias
públicas do Município. Foi concedido um aparte ao Vereador Fernando Caprini
Volponi que diz que o Município poderia fazer uma parceria com os comerciantes,
para custearem as lixeiras e colocarem suas propagandas. O Vereador Luiz Carlos
Smider diz que a ideia do Vereador Fernando é boa. E acredita que os
comerciantes não se negariam em ajudar e contribuíram para manter a cidade limpa.
Reporta-se também a indicação, solicitada conjuntamente com o Vereador Fábio,
para atendimento ao pleito dos moradores da Comunidade de Crubixá, que desejam
a construção de uma lombada/quebra mola, nas proximidades da igreja católica
local. Foi concedido um aparte ao Vereador Fábio Lopes Dalbom que enfatiza que
já foi encaminhada o abaixo assinado da Comunidade. E diz que gostaria que, caso
seja inviável a construção do quebra-molas, pelo menos seja informado para que a
Rua Muniz Freire, 305, Centro, Iconha – ES. Cep: 29280-000. Pabx: (28) 3537-1263. Fax: (28)
3537 – 2084. E-mail: camaraiconha@yahoo.com.br
Site: www.iconha.es.leg.br.

6

Câmara Municipal de Iconha-ES
Poder Legislativo

população tenha ciência e não continue a cobrar dos Vereadores. O Vereador Luiz
Carlos Smider destaca que cerca de oitenta por cento dos moradores assinou a
referida abaixo assinado. Prossegue reportando-se aos requerimentos do Vereador
Abel, pertinentes aos procedimentos licitatórios para contratação para manutenção
de veículos e para manutenção de equipamentos de ar condicionados, a serem
realizados pela Secretaria Municipal de Saúde. E ratifica a fala do Vereador Alan, em
relação a estimativa de valores, o que não significa sua total contratação. Reporta-se
também a fala do Vereador Moises, quando lembrou que nenhum munícipe
agradece ao Vereador pela luta, e pede a população que também aplauda e não só
critique. Foi concedido um aparte ao Vereador Fernando Caprini Volponi que
enfatiza que a Lei Municipal nº 976/2017, a qual proíbe jogar lixo nas vias públicas
do Município, prevê que os comerciantes disponibilizem lixeiras. Entretanto, cabe ao
Poder Executivo colocar a lei em prática. O Vereador Luiz Carlos Smider finaliza
sua fala ressaltando que é preciso cobrar por fiscalização para o melhoramento da
cidade. SEGUNDA PARTE DO GRANDE EXPEDIENTE: Fizeram uso da palavra os
Vereadores inscritos: O Vereador Abel Karte Fortuna Padilha, líder do Partido
Republicano Brasileiro (PRB), inicia sua fala ressaltando que o partido adentrou
numa atmosfera positiva após a eleição de Jair Bolsonaro. Diz torcer para que
Bolsonaro faça uma boa gestão, e ressalta os investimentos anunciados para o país,
o que estimulou o mercado financeiro. Informa que esteve com o Deputado Erick
Musso, parabenizando-o pela reeleição. Tece comentários sobre a reunião que será
realizada com os deputados eleitos e que tiveram uma votação expressiva no
Município. Tece comentários também sobre a equipe do governo federal que está
sendo montada, o que prova que o presidente eleito não é um ditador. Fala também
sobre o governador eleito do Estado do Rio de Janeiro, juiz Wilson Witzel, que
declarou que irá enfrentar a violência. Finaliza sua fala enfatizando a comemoração
dos trinta anos da Constituição da República. O Vereador Luiz Carlos Smider, líder
do Partido Democrático Trabalhista (PDT), inicia sua fala lembrando da importância
do vereador para o Município. E faz menção ao depoimento de um motorista do
Município de Anchieta, de vinte e cinco anos de serviço público, que disse que em
seu Município nunca recebeu um veículo proveniente de pleito de vereador.
Enquanto o Município de Iconha praticamente renovou sua frota de veículos com
recursos provenientes de emendas pleiteadas pelos vereadores. Finaliza sua fala
ressaltando a contribuição dos vereadores com o Poder Executivo e com o
Município. ORDEM DO DIA: Requerimento Verbal, de autoria do Vereador Fábio
Lopes Dalbom, ao Presidente da Câmara para informe a tramitação do Processo
Administrativo nº 082/2018, referente ao procedimento para a adesivagem do
veículo oficial da Câmara Municipal. Aprovado. Requerimento Verbal, de autoria
dos Vereadores Fábio Lopes Dalbom e Luiz Carlos Smider, ao Prefeito Municipal
para que informe sobre a tramitação do procedimento para aquisição de lixeiras,
para serem instaladas nas ruas comerciais do Município. Aprovado. Requerimento
Verbal, de autoria do Vereador Fernando Caprini Volponi, ao Prefeito Municipal para
que informe a esta Casa a destinação que será dada ao caminhão que encontra-se
no pátio da Prefeitura. Aprovado. Requerimento Verbal, de autoria dos Vereadores,
ao Diretor do SAAE para que informe se o Hospital e Maternidade Danilo Monteiro
de Castro paga pelo seu consumo de água. Em caso positivo, solicitam que seja
avaliada a possibilidade legal de isentá-lo ou doar a água, pelo menos até que se
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reestabeleça financeiramente. Aprovado. Requerimento Verbal, de autoria do
Vereador Abel Fortuna Padilha, a Secretaria Municipal de Saúde para que informe a
esta Casa a quantidade de equipamentos de ar condicionado que a Secretaria
possui, incluindo a AMA e as unidades básicas de saúde. E que informe ainda o
valor gasto por manutenção de cada aparelho. Aprovado. Requerimento Verbal, de
autoria do Vereador Abel Fortuna Padilha, a Secretaria Municipal de Saúde para que
informe a esta Casa a quantidade de veículos pertencentes a Secretaria. E que
informe ainda o valor gasto com manutenção de cada veículo. Aprovado.
Requerimento Verbal, de autoria do Vereador José Alberto Valiati, ao Prefeito
Municipal para que averigue a veracidade de algumas informações pertinentes a
ocorrência de invasão de túmulo em cemitério municipal. E em caso positivo, que
tome as devidas providencias para preservação do bem público e a memória dos
falecidos. Aprovado. Requerimento a Câmara Municipal de Iconha para que
providencie a entrega de placa para homenagear a Senhora Claudia Márcia Soares
Pessanha Loiola por sua merecida aposentadoria após um longo e dedicado
trabalho no Hospital e Maternidade Danilo Monteiro de Castro, de autoria do
Vereador Fernando Caprini Volponi. Aprovado. Requerimento ao Chefe do Poder
Executivo Municipal para que encaminhe a esta Casa cópia do Processo nº
4141/2013 e cópia do Processo nº 7322/2014, referentes a contratações de serviços
de terraplanagens do local onde será construída a creche municipal e do local onde
foi construído o galpão da Cafsul, de autoria dos Vereadores Abel Fortuna Padilha e
José Alberto Valiati. Aprovado. Requerimento ao Chefe do Poder Executivo
Municipal para que dê autonomia as famílias da Comunidade de Inhaúma na
escolha dos nomes que denominarão a estrada que tem início no Distrito de Duas
Barras e término na divisa com o Município de Rio Novo do Sul, em uma extensão
de oito quilômetros, passando por Inhaúma e que está sendo pavimentada dentro do
Programa Caminhos do Campo, de autoria do Vereador José Alberto Valiati.
Aprovado. Emenda Supressiva e Modificativa ao Projeto de Resolução nº
007/2018, de autoria do Vereador José Alberto Valiati, que “Fica criada a ‘Comenda
do Estudante’ no Município de Iconha e dá outras providências”. Aprovada. Projeto
de Resolução nº 007/2018, de autoria do Vereador José Alberto Valiati, que “Fica
criada a "Comenda do Estudante" no Município de Iconha e dá outras providências”.
Aprovado. Projeto de Resolução nº 010/2018, de autoria da Mesa Diretora, que
“Adere a Instrução Normativa Conjunta SPP nº 01/2018 do Poder Executivo e
aprova a Instrução Normativa SRH nº 009/2018, e dá outras providencias”.
Aprovado. COMUNICAÇÕES: Não houve. Nada mais havendo a tratar, o Presidente
encerrou a presente sessão agradecendo a todos pela presença, tendo eu,
Fernando Caprini Volponi, 2º Secretário, lavrado a presente ata que será assinada
por mim e por todos que a aprovam.
Iconha - ES, 6 de novembro de 2018.
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