Câmara Municipal de Iconha-ES
Poder Legislativo

Aos vinte (20) 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, Marcelo
Lovati Macarini e Moises Pinto Marchiori sob a presidência do Edil José Antônio
Marconsini. Dando início à Sessão Ordinária acusando o livro de presença com
nove (9) Vereadores, no qual havendo quórum regimental, o Senhor Presidente,
sob a proteção divina declarou aberta a Sessão. Em seguida convidou a Senhora
Maria Helena Petersen, representando a Igreja Batista Esperança de Pedra D’Água,
a fazer a leitura do texto bíblico. ABERTO O EXPEDIENTE: Requerimento ao
Presidente da Câmara, solicitando que a reunião, que está agendada para o próximo
dia vinte e oito de novembro, para traçar uma Agenda Comum de Desenvolvimento
(ACD), seja somente entre os Deputados e os Vereadores, abrindo-se uma exceção
caso as assessorias dos parlamentares manifestarem a vontade de participarem, de
autoria dos Vereadores Abel Padilha Fortuna, Fábio Lopes Dalbon, Moisés Marchiori
e José Alberto Valiati. Moção de Aplauso a Senhora Marlene Osa pela nobre ação
que realizou ao encontrar a carteira do Senhor Adilsom Fortunato, policial civil
aposentado, e devolvê-la com os documentos e dinheiro que se encontravam em
seu interior, de autoria do Vereador José Alberto Valiati. Indicação nº 281/2018 ao
Secretário Municipal de Obras para que proceda a limpeza de entulhos na Rua
Virgílio Silva, de autoria do Vereador José Alberto Valiati. Indicação nº 282/2018 ao
Secretário Municipal de Obras para que viabilize reparos no calçamento da Rua
Major Vieira, de autoria do Vereador José Alberto Valiati. Projeto de Resolução nº
012/2018, de autoria da Mesa Diretora, que “Concede abono especial de fim de ano
aos servidores do Poder Legislativo do Município de Iconha”. Projeto de Lei nº
061/2018, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a concessão de abono
que comporá o auxílio alimentação dos servidores públicos ativos do Município de
Iconha e dá outras providencias”. PRIMEIRA PARTE DO GRANDE EXPEDIENTE:
Fizeram uso da palavra os Vereadores inscritos: O Vereador Marcelo Lovati
Macarini, após saudações de praxe, inicia sua fala solicitando o envio de indicação
ao Secretário Municipal de Obras para que avalie a possibilidade de proceder a
manutenção da estrada da Comunidade de Cachoeira do Meio. Pois com a
aproximação da estação do verão, os comerciantes realizam investimentos para
atrair turistas. Entretanto, é preciso que o Poder Público proporcione boas condições
de trafegabilidade. O Vereador também manifesta sua preocupação em relação ao
vencimento do contrato de fornecimento de saibro para o Município. Informa que,
juntamente com o Vereador Fernando, participará de uma reunião com o futuro
Governador do Estado, Renato Casagrande, e enfatiza que um dos principais temas
da pauta será a situação do Hospital Danilo Monteiro de Castro. Destaca que é
obrigação do Governo ajudar a saúde dos municípios. E cita que na gestão em que
Tadeu Marino foi Secretário de Estado de Saúde, o hospital conseguiu ajuda.
Parabeniza os servidores da Câmara pelo abono especial de fim de ano e ao
Presidente da Câmara pela economia que realizou. Diz que graças a Deus no Poder
Legislativo do Município não há abusos, o número de servidores é reduzido e os
Vereadores não fazem viagens para a realização de cursos, indo somente a Brasília
em busca de recursos. Enfatiza que também fica feliz pelo Projeto de Lei nº
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061/2018, para a concessão de abono que comporá o auxílio alimentação dos
servidores da Prefeitura, o que os dará o direito de passarem um natal melhor.
Finaliza sua fala dizendo esperar que um dia os funcionários do hospital também
possam ter melhorias. O Vereador Luiz Carlos Smider, após saudações de praxe,
inicia sua fala dizendo-se favorável ao abono aos servidores da Câmara e ressalta
que gostaria que um dia todos os servidores públicos também recebessem. Também
se diz favorável a concessão de abono que comporá o auxílio alimentação dos
servidores da Prefeitura. Destaca que o Prefeito realizou economia para tal feito. E
diz esperar que ele continue economizando e pense com carinho na situação do
Hospital Danilo Monteiro de Castro, o qual a atende a toda a população. Lamenta
pelo fato de algumas pessoas falarem que preferem o fechamento do Hospital e
ressalta que tais pessoas não sabem o que dizem, pois não têm conhecimento da
precariedade da saúde em outros municípios. Salienta ainda que não aceita que
falem mal dos funcionários do hospital, pois, mesmo em condições precárias,
trabalham com o coração. Finaliza sua fala dizendo esperar que o Prefeito aumente
o repasse financeiro para o hospital e destaca que a ajuda para a redução de gastos
deve partir de sua equipe. O Vereador Moises Pinto Marchiori, após saudações de
praxe, inicia sua fala tecendo comentários sobre o Projeto de Lei nº 061/2018, que
será colocado na pauta da ordem do dia desta sessão. Diz que a situação foi
discutida na reunião das comissões. Destaca que alguns munícipes estão se
manifestando contrários a concessão de abono, que comporá o auxílio alimentação
dos servidores da Prefeitura, sob o argumento de que o valor correspondente seja
enviado ao hospital. Diz conhecer as dificuldades financeiras do hospital, mas não
acha justo os servidores sejam sacrificados, mesmo porque há servidores que
recebem menos de um salário mínimo, sendo a complementação realizada com o
Adicional de Tempo de Serviço. Enfatiza que uma coisa é lutar por uma causa, e
outra coisa é deixar de votar em algo que também considera justo. Ressalta que
todos os anos a Câmara faz economia para que a sobra do duodécimo seja
repassada ao hospital, mas isso não resolve a situação. Diz que a solução é que o
Poder Executivo aumente o repasse financeiro, sendo que há dois anos a Casa está
lutando, mas sem obter resultados. E solicita que esta Casa providencie o
agendamento de reunião com o Prefeito, com a Diretoria do Hospital Danilo Monteiro
de Castro e com os Vereadores para dialogar sobre a real situação financeira do
Hospital e sobre seu futuro. Ressalta ainda que os Vereadores estão sendo
responsabilizados pela situação financeira do hospital, a qual se arrasta há anos. E
mesmo lutando pela causa, não obtém resultados. Foi concedido um aparte ao
Vereador José Alberto Valiati que ressalta que na sessão passada foi requerido
informações pertinentes ao aumento de orçamento para a Secretaria de
Administração. E isso é uma situação que precisa ser dialogada para viabilizar a
possibilidade de aumento do repasse ao Hospital. O Vereador Moises Pinto
Marchiori destaca que o Presidente informou, na reunião das comissões, que uma
pessoa da Prefeitura solicitou que o orçamento seja votado nesta sessão.
Entretanto, enfatiza que é preciso discutir sobre o aumento para o hospital e sobre a
questão da redução de recursos para a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento
Social. Prossegue ressaltando ter sido procurado por várias pessoas da sociedade,
e inclusive pela primeira dama do Município, em relação aos animais abandonados.
E solicita que a Casa providencie o agendamento de reunião com o Prefeito
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Municipal para dialogar sobre o Projeto de Lei nº 052/2018, que “Cria o Conselho
Municipal de Proteção e Defesa dos Animais - CMPDA e dá outras providências”,
aprovado na sessão ordinária do dia trinta de outubro do corrente ano. O Vereador
solicita também o envio de indicação a Concessionária de energia EDP Escelsa e ao
Secretário Municipal de Obras para que viabilizem a troca de dois postes situados as
margens da Rodovia ES 375, mais precisamente nas proximidades da residência da
Senhora Lídia Mardegan. E ressalta que os referidos postes estão com suas bases
danificadas, e correm o risco de cair. Salienta que depois de muita luta desta Casa
para a isenção da contribuição de iluminação pública para alguns munícipes
residentes na zona rural, hoje foi realizada reunião com representantes do Poder
Executivo para dialogar sobre a redução da alíquota. Pois hoje o cálculo está sendo
feito sobre o consumo de energia elétrica, o que não considera justo. Finaliza sua
fala informando que os Vereadores desta Casa estão dialogando para mudar tal
critério. O Vereador José Alberto Valiati, após saudações de praxe, inicia sua fala
solicitando o envio de moção de pesar aos familiares de sua saudosa tia, Senhora
Carmen Antunes dos Santos. E solicita que sejam acrescentados os seguintes
dizeres: “Mulher negra, mulher corajosa, mulher devota. Educou seus filhos com
carinho, cuidou de sua família com amor e das coisas de Deus com fé. Sentiremos
saudades dessa brava mulher que sempre amou a Igreja de Cristo”. Prossegue
tecendo comentários sobre o requerimento, de autoria conjunta com os Vereadores
Abel, Fábio e Moises, para que a reunião, a ser realizada no dia vinte e oito de
novembro com os deputados que obtiverem votação expressiva no Município, seja
somente com os Vereadores. Lembra que ontem foi comemorado o dia do maior
símbolo do país, a Bandeira do Brasil. Mas lamenta, pois muitas vezes passa em
despercebido, sendo dado mais valor a outras bandeiras. Aborda também a moção
de aplauso a Senhora Marlene Osa, pela nobre ação que realizou ao encontrar a
carteira do Senhor Adilsom Fortunato. E faz alusão ao Dia da Bandeira, pois
pessoas que praticam esse tipo de gesto, realmente honram o nosso símbolo maior
e dignificam a Nação. O Vereador lembra que hoje é comemorado o Dia da
Consciência Negra. E lamenta, pois somente se presta homenagem com feriado a
esse povo de coragem e garra em mil cidades e cinco Estados. Ressalta que não se
pode esquecer a contribuição dos negros para o crescimento do país, mesmo que
em outrora foram escravizados pelo homem branco. Salienta sua honra de carregar
nas veias o sangue negro de sua saudosa mãe, e o italiano do seu falecido pai.
Informa também que hoje é comemorado o Dia Biomédico e expressa a alegria por
sua filha que concluirá sua graduação em biomedicina daqui um mês, e ressalta a
importância dos biomédicos para a vida dos seres humanos. O Vereador dirige-se
aos funcionários do Hospital Danilo Monteiro de Castro, presentes no plenário, e diz
para que se sintam homenageados simbolicamente com uma Moção de Aplauso
Presencial, como forma de agradece-los pelo atendimento dispensado a população,
em especial a sua sogra, Senhora Anair Pedro Ferrari Antequeste, falecida há um
mês, pois necessitando de cuidados especiais, permitiram a permanência de dois
acompanhantes para garanti-la total assistência. Finaliza sua fala informando que
hoje foi realizada reunião para dialogar sobre a redução da alíquota de contribuição
de iluminação pública, lamenta a ausência do Senhor Prefeito e ressalta que nada
foi decidido. O Vereador Fernando Caprini Volponi, após saudações de praxe,
inicia sua fala tecendo comentários sobre o Projeto de Lei nº 061/2018, para a
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concessão de abono que comporá o auxílio alimentação dos servidores públicos. E
diz ficar entristecido, pois algo que era para ser celebrado, está gerando muita
polêmica. Mas salienta que tudo em virtude da situação do Hospital Danilo Monteiro
de Castro. Destaca não ser justo negar o abono a um trabalhador braçal, que ganha
um salário mínimo, ou a um servidor que estudou para conquistar seu trabalho.
Ressalta que os trabalhadores do setor público em nada se diferem dos da iniciativa
privada, estes que ao final do ano recebem cestas de seus patrões. Salienta ainda
que o Governador Paulo Hartung irá conceder abono no valor de um mil e
quinhentos reais aos servidores, entretanto, ninguém o critica. Salienta ser assíduo
defensor do hospital, mas não acha justo deixar de conceder abono aos servidores
sob o argumento da situação do hospital. Salienta que é preciso cobrar do Poder
Executivo pelo aumento do repasse financeiro. Diz ainda que não adianta a Diretoria
ficar lastimando a situação financeira e arrumar alguns trocados para que apenas
consiga suprir as necessidades do mês. Destaca que é preciso que uma atitude
radical, como seu fechamento, seja realizada por pelo menos por um dia para
demonstrar a importância do hospital. Enfatiza que o Hospital presta serviço ao
Município e o Prefeito tem que entender a necessidade de mantê-lo em
funcionamento. E não conceder abono aos servidores só resolveria o problema do
hospital por um mês. Reporta-se ao momento em que foi votado o custeio do
transporte universitário, ocasião em que o plenário da Câmara ficou lotado de
estudantes. Mas hoje os estudantes que tem condições financeiras de custearem
seu transporte, não são capazes de abdicarem o benefício. Diz que não adianta
crucificarem o servidor público e ficarem em redes sociais fazendo campanha contra
a aprovação do projeto que concede abono. Destaca que o Prefeito divulgou a
concessão do abono em rede social, mas agora a responsabilidade está recaindo
sobre os Vereadores. Diz que não votará contra o abono, porque serve a um Deus,
e sabe que tal benefício será útil para muitos trabalhadores. Tece comentários sobre
sua homenageada, Senhora Claudia Márcia Soares Pessanha Loiola, por sua
merecida aposentadoria após um longo e dedicado trabalho no Hospital Danilo
Monteiro de Castro. Destaca que há muito tempo acompanha seu dedicado trabalho.
Ressalta ainda seu carinho dispensado aos idosos do Lar do Idoso. Deseja que sua
aposentadoria seja desfrutada com muita saúde. Finaliza sua fala convidando a
Senhora Claudia para receber a homenagem. 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 parabenizando a Senhora
Claudia Márcia Soares Pessanha Loiola por sempre ter desempenhado seu trabalho
com carinho e amor. Diz ficar triste, pois o Poder Executivo não pensa no hospital.
Ressalta que há Municípios, que possuem arrecadação menor que Iconha, mas que
efetuam repasses maiores para seus hospitais e Pronto Atendimentos (PA). Salienta
que o hospital é o local onde todos buscam pelos primeiros socorros. Prossegue
informando que o Governador do Estado, Paulo Hartung, irá conceder abono no
valor de um mil e quinhentos reais aos servidores. Destaca que no Município muitos
servidores recebem um salário mínimo, e o auxílio alimentação extra contribuirá com
a compra para o natal. Ressalta que a Câmara concederá abono aos seus
servidores e os agradece por trabalharem fazendo contas e enxugando despesas.
Solicita o envio de moção de aplauso aos membros da Associação de Moradores de
Bom Destino parabenizando-os pela belíssima organização da 12ª Festa
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Beneficente da Melhor Idade, realizada no dia dezoito de novembro. Finaliza sua
fala solicitando o envio de moção de pesar aos familiares do saudoso Senhor Daniel
da Silva Brito. O Presidente José Antônio Marconsini retorna aos trabalhos. O
Vereador Fábio Lopes Dalbom, após saudações de praxe, inicia sua fala
solicitando o envio de indicação ao Secretário Municipal de Obras para que viabilize
a manutenção do bueiro localizado na Rua Guilherme Marchiori, logo após a
escadaria Antônio da Cunha. Ressalta que recentemente o Poder Público efetuou
reparos, entretanto, o referido bueiro voltou a ceder, sendo preciso nova
manutenção antes que a situação seja agravada. Solicita o envio de indicação ao
Secretário Municipal de Obras para que analise a possibilidade de mudar o tráfego
da Rua Diógenes de Paula Costa, em apenas um único sentido. E, caso haja
impossibilidade de atendimento do pleito, que informe a esta Casa, para que assim
os Vereadores possam comunicar a população. E solicita o envio de indicação ao
Secretário Municipal de Obras para que analise a possibilidade de construir
banheiros públicos na Praça Central do Município. E, caso haja impossibilidade de
atendimento do pleito, que informe a esta Casa, para que assim os Vereadores
possam comunicar a população. Prossegue reportando-se a reunião, que será
realizada no próximo dia vinte e oito com os deputados eleitos que obtiveram
expressiva votação no Município, a qual foi uma iniciativa do Vereador José Alberto
e acatada pelos demais, momento em que serão apresentadas as demandas para
serem pleiteadas junto ao Governador. Tece comentários sobre o Projeto de Lei nº
061/2018, que prevê um ticket alimentação extra para o mês de dezembro no valor
de trezentos e dez reais para cada servidor, o que totalizará cerca de cento e oitenta
e cinco mil reais. Diz não gostar de abono, pois o melhor para o servidor é a
correção inflacionária. Ressalta que no Município nenhum servidor recebeu a
correção, mas não sabe se o abono irá compensar. Ressalta que se tal projeto fosse
apresentado no início do ano de dois mil e dezessete não votaria favorável a sua
aprovação, para que o valor fosse repassado ao hospital. Diz achar democrático
haver um grupo pressionando contra o abono. Contudo, pelo histórico, enquanto
Vereador desde dois mil e dezessete, hoje sabe que a não aprovação do abono para
os servidores não será garantia de repasse financeiro ao hospital. Ressalta que no
ano passado havia promessa de abono aos servidores da Câmara, mas o valor que
receberiam foi devolvido ao Poder Executivo para repasse ao hospital. Informa que
esta Casa apresentou emenda ao projeto de lei que “Estima a receita e fixa as
despesas para o exercício financeiro de 2018 e da outras providencias”, com a
finalidade aumentar o repasse para o hospital. Entretanto, o Prefeito foi a rádio e
disse que os Vereadores estavam forçando a Prefeitura cortar o repasse para
custeio do transporte universitário. Na época também realizaram várias reuniões
com representantes do Poder Executivo para viabilizar o aumento do convênio com
o hospital, mas sem resultado. E diante de tal quadro, o valor de cento e oitenta e
cinco mil reais, referente ao abono, se dividido por um ano, daria um aumento de
apenas quinze mil reais mensais para o hospital, o que também não seria suficiente
para resolver a situação financeira. Pois estudos apontam que o mínimo que o
hospital necessita para se manter é de um repasse mensal de cento e sessenta mil
reais. Destaca que o Poder Legislativo não possui competência para solucionar a
situação. E diz concordar com o Vereador Fernando quando disse que é preciso de
uma atitude radical para que o Poder Executivo tenha uma ação concreta. Finaliza
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sua fala dizendo não saber mais o que fazer para convencer o Poder Executivo a
aumentar o repasse financeiro ao hospital. O Vereador Alan da Silva Lovatti, após
saudações de praxe, inicia sua fala parabenizando os Vereadores desta Casa por
sempre estarem unidos pela causa do hospital e por lutarem para que ele se
mantenha em funcionamento. Enfatiza que há tempo estão pleiteando pelo aumento
do repasse financeiro. E destaca que ainda há o impasse do impedimento de haver
convênio do hospital com o Município para o próximo ano devido à falta de Certidões
Negativas de Debito. Ressalta que para o Município manter um Pronto Atendimento
(PA) será muito mais oneroso. E diz que não será o valor de um abono para os
servidores que mudará a situação do hospital, pois a peleja com as dívidas se
arrasta há anos, e hoje passa dos cinco milhões de reais. Salienta que cabe ao
Poder Executivo estudar o corte de gastos para aumentar o repasse ao hospital e
possibilitá-lo parcelar das dívidas e, consequentemente, haver a possibilidade de
manter o convênio com o Município. O Vereador se diz chateado por ficar no meio
da situação de conflito entre um grupo contra a aprovação do Projeto de Lei nº
061/2018 e os servidores. Mas declara que votará favorável a sua aprovação.
Informa que hoje foi realizada reunião com representantes do Poder Executivo para
dialogar sobre a redução da alíquota da contribuição de iluminação pública. E
solicita que esta Casa providencie o agendamento, em nome de todos os
Vereadores, de reunião com o Prefeito, com o Chefe de Gabinete, com o Secretário
de Obras, com a Procuradora, com o servidor responsável pelo Setor de
Contabilidade, com a Secretária de Finanças e com os Vereadores para dialogar
sobre a possibilidade de redução da alíquota de contribuição de iluminação pública e
sobre sua aprovação e execução dentro do mesmo exercício financeiro. Foi
concedido um aparte ao Vereador Fábio Lopes Dalbom que diz ser importante
destacar que na reunião, realizada hoje, foram apresentadas demandas da
população. E ressalta que foram apresentadas as alíquotas de cobrança de alguns
municípios vizinhos, o que mostra que há margem para que o Município de Iconha
também reduza sua alíquota. O Vereador Alan da Silva Lovatti prossegue
destacando que se não houver possibilidade de aprovação e execução de projeto de
lei complementar para redução da alíquota no mesmo exercício financeiro, será
preciso viabilizar a elaboração de projeto de lei complementar ainda neste ano, para
que no próximo ano a população possa ser beneficiada com tarifas amenas. Finaliza
sua fala informando que estava no Parque de Exposição e observou a chegada de
um material, enviado pela CST, o qual é utilizado para a manutenção de estradas e
que garante maior durabilidade, e registra que contatou o Secretario para que possa
avaliar os locais mais críticos para sua aplicação, para que assim seu benefício seja
mais proveitoso. O Vereador Abel Karte Fortuna Padilha, após saudações de
praxe, inicia sua fala solicitando o envio de indicação ao Secretário Municipal de
Obras para que viabilize a contratação de mais um gari para ser alocado na Ilha de
Santo Inácio. Pois há demanda da população pela limpeza e manutenção das vias.
Tece comentários sobre a reunião, realizada hoje, com representantes do Poder
Executivo cuja finalidade foi dialogar sobre a redução da alíquota da contribuição de
iluminação pública, sendo um anseio da sociedade que não aguenta mais pagar
valores elevados em suas contas de energia elétrica. Reporta-se a fala do Vereador
Fábio, que informou as alíquotas de contribuição de iluminação pública de outros
Municípios. Diz não conseguir compreender porque somente agora não pode haver
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isenção sob a alegação de renúncia de receita, sendo que desde a entrada em vigor
da Lei Complementar nº 017/2011 até o ano de dois mil e dezessete, quando não
havia cobrança da população da zona rural, não houve tal caracterização. Ressalta
que é preciso chegar a um consenso em relação a contribuição de iluminação
pública. E cita o Município de Alfredo Chaves, que possui uma alíquota menor de
contribuição de iluminação pública, e efetua um repasse financeiro maior para
custear o Pronto Atendimento (PA). Sobre o Projeto de Lei nº 061/2018, diz respeitar
as pessoas que são contra o abono aos servidores. Mas ressalta que os servidores
não podem ser penalizados pela má-gestão. Salienta ainda que é preciso que o
Prefeito entenda que a saúde é serviço essencial e tem que ser tratado com
prioridade. Diz que o valor a ser gasto com o abono para o auxílio alimentação e o
abono dos servidores da Câmara será em torno de duzentos mil reais, sendo que
para amenizar a situação do hospital é preciso de um repasse mensal de cento e
setenta mil reais. E cita os valores previstos para as licitações, em tramitação, para a
contratação de serviço de manutenção para equipamentos de ar condicionado e
para veículos da Secretaria de Saúde, e destaca que é preciso que o Poder
Executivo reveja alguns gastos. Destaca que ano passado foi apresentada emenda
ao Projeto de Lei que “Estima a receita e fixa as despesas para o exercício
financeiro de 2018 e da outras providencias”, para aumento do orçamento da saúde,
sendo vetada pelo Prefeito. E diz lamentar, pois sozinho votou contra o veto.
Ressalta ainda que se o hospital fechar, o Município terá um gasto muito maior para
custear um Pronto Atendimento (PA). Enfatiza que na sessão passada foi solicitado
requerimento para que o Poder Executivo informe os motivos pelo qual o Projeto de
Lei nº 060/2018, que “Estima a receita e fixa as despesas para o exercício financeiro
de 2019”, prevê um aumento de aproximadamente quatrocentos e setenta e cinco
mil reais para a Secretaria de Finanças e uma redução de aproximadamente cento e
quarenta e sete mil reais para a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social,
em relação ao orçamento de dois mil e dezoito. Destaca ainda que é preciso
viabilizar um meio para aumentar o repasse financeiro para a saúde. Em relação ao
abono para os servidores, diz concordar com fala do Vereador Fábio em relação a
necessidade da correção inflacionária, mas destaca também que eles não podem
pagar pela má-gestão. E declara que seu voto será favorável à aprovação do
projeto. Ressalta que os Vereadores ficam em meio a um conflito, mas é preciso que
a população cobre do Poder Executivo. Parabeniza o Vereador José Alberto pela
iniciativa da indicação que resultou no agendamento da reunião, para o próximo dia
vinte e oito, com deputados eleitos e que obtiveram votação expressiva no
Município. Destaca que tal ação será para a apresentação de ações prioritárias para
o Município, dentre elas a situação do hospital, para serem pleiteadas junto ao futuro
Governador do Estado. Finaliza sua fala dizendo que torce para que tal ação dê
certo, pois será inédita no Estado. SEGUNDA PARTE DO GRANDE EXPEDIENTE:
Fez uso da palavra o Vereador inscrito: O Vereador Abel Karte Fortuna Padilha,
líder do Partido Republicano Brasileiro (PRB), inicia sua fala parabenizando o futuro
presidente do país, Jair Bolsonaro, pela atitude digna e louvável em relação ao
Programa Mais Médicos. Finaliza informando que o candidato ao cargo de Deputado
Estadual no Espírito Santo pelo PSL, Gilvan Aguiar Costa, integrará o sistema de
segurança de Jair Bolsonaro. ORDEM DO DIA: Requerimento ao Presidente da
Câmara, solicitando que a reunião, que está agendada para o próximo dia vinte e
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oito de novembro, para traçar uma Agenda Comum de Desenvolvimento (ACD), seja
somente entre os Deputados e os Vereadores, abrindo-se uma exceção caso as
assessorias dos parlamentares manifestarem a vontade de participarem, de autoria
dos Vereadores Abel Padilha Fortuna, Fábio Lopes Dalbon, Moisés Marchiori e José
Alberto Valiati. Foi concedido um aparte ao Vereador Fábio Lopes Dalbom que
esclarece que a intenção da presente solicitação não é censurar a participação
popular. Mas, por se tratar de uma reunião de trabalho, é preciso de maiores
avanços nos diálogos. Requerimento aprovado. Projeto de Resolução nº 012/2018,
de autoria da Mesa Diretora, que “Concede abono especial de fim de ano aos
servidores do Poder Legislativo do Município de Iconha”. Foi concedido um aparte
ao Vereador José Alberto Valiati que parabeniza os servidores da Casa pelo abono.
E ressalta ser justo tal concessão, pois os servidores são a base de sustentação dos
três Poderes. Projeto aprovado. Projeto de Lei nº 061/2018, de autoria do Poder
Executivo, que “Dispõe sobre a concessão de abono que comporá o auxílio
alimentação dos servidores públicos ativos do Município de Iconha e dá outras
providencias”. Foi concedido um aparte ao Vereador José Alberto Valiati que
ressalta que o abono do auxílio alimentação é uma forma de amenizar a situação de
muitos servidores que vivem com apenas oitocentos reais mensais. E também é
uma forma de agradecer e homenagear os servidores públicos. Foi concedido um
aparte ao Vereador Fábio Lopes Dalbom que reforça sua opinião de que preferiria o
reajuste salarial ao abono. E registra que no início do ano apresentou requerimento
solicitando informações pertinentes ao reajuste, sendo informado que devido as
dificuldades financeiras do Município esse ano não seria concedido. E registra que
se o reajuste tivesse sido concedido talvez hoje seu posicionamento em relação ao
abono seria diferente. Projeto aprovado. COMUNICAÇÕES: Dia vinte e dois de
novembro, festa religiosa na Comunidade de Córrego da Cecilia. Dia vinte e cinco de
novembro, torneio de família na Comunidade de Palmital. Nada mais havendo a
tratar, o Presidente encerrou a presente sessão agradecendo a todos pela presença,
tendo eu, Marcelo Lovati Macarini, 1º Secretário, lavrado a presente ata que será
assinada por mim e por todos que a aprovam.
Iconha - ES, 20 de novembro de 2018.
1-______________________________________________________
2-______________________________________________________
3-______________________________________________________
4-______________________________________________________
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