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Aos vinte e sete (27) 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
o Jovem Robert Pereira Machado, representando a Igreja Assembleia de Deus Amor
e Restauração, a fazer a leitura do texto bíblico. ABERTO O EXPEDIENTE:
Requerimento ao Chefe do Poder Executivo Municipal para que informe a esta
Casa o detalhamento dos serviços que serão prestados para a organização e
execução do Campeonato Municipal de Futebol de Campo - Edição 2018, conforme
contratação oriunda da Carta Convite nº 010/2018, de autoria do Vereador Abel
Fortuna Padilha. Moção de Aplauso ao Secretário Estadual de Esportes pelo
reconhecimento a todo trabalho realizado dentro do esporte e do atletismo capixaba
pelo professor Paulo Valiati Pimenta, dando-lhe o seu nome ao Ginásio Poliesportivo
do Bairro Bento Ferreira, no Centro de Vitória, de autoria do Vereador José Alberto
Valiati. Moção de Aplauso ao atleta Maurício Ferreira, parabenizando-o pela
conquista nas Paralimpiadas Escolares Brasileiras, realizadas em São Paulo entre
os dias 19 e 24 de novembro, de autoria do Vereador José Alberto Valiati. Moção de
Aplauso ao atleta Mateus Freitas, parabenizando-o pela conquista nas
Paralimpiadas Escolares Brasileiras, realizadas em São Paulo entre os dias 19 e 24
de novembro, de autoria do Vereador José Alberto Valiati. Moção de Aplauso ao
atleta Lucas Otacilio, parabenizando-o pela conquista nas Paralimpiadas Escolares
Brasileiras, realizadas em São Paulo entre os dias 19 e 24 de novembro, de autoria
do Vereador José Alberto Valiati. Moção de Aplauso ao professor José Cassimiro
do Nascimento Filho, parabenizando-o pelas conquistas nas Paralimpiadas
Escolares Brasileiras, realizadas em São Paulo entre os dias 19 e 24 de novembro,
de autoria do Vereador José Alberto Valiati. Indicação nº 283/2018 ao Detran
solicitando um estudo que viabilize a efetuação de provas práticas em nosso
Município de Iconha, de autoria do Vereador José Alberto Valiati. Indicação nº
284/2018 a Secretaria Municipal de Obras para que providencie a manutenção da
pavimentação da Rua Carlos Idílio Checon Mozer, de autoria do Vereador Abel
Fortuna Padilha. Indicação nº 285/2018 a Secretaria Municipal de Obras para que
viabilize a construção de um bueiro nas proximidades das residências da Família
Carleti, na Comunidade de Nova Esperança, de autoria dos Vereadores Abel Karte
Fortuna Padilha e Moises Pinto Marchiori. Indicação nº 286/2018 a Secretaria
Municipal de Obras para que viabilize um estudo para regulamentar o
estacionamento de veículos na Rua Virgílio Silva, mais precisamente no trecho
próximo ao Hospital e ao Bar Pedágio, de autoria do Vereador Luiz Carlos Smider.
Indicação nº 287/2018 a Secretaria Municipal de Obras para que viabilize a
manutenção da estrada da localidade de Córrego da Areia, de autoria do Vereador
Luiz Carlos Smider. Indicação nº 288/2018 a Secretaria Municipal de Obras para
que providencie a manutenção das cabeceiras e a suspensão das pilastras de
sustentação da ponte situada nas proximidades da propriedade do Senhor Ismael
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Marchiori, na Comunidade de Venezuela. Bem como seja providenciada a dragagem
do referido trecho do rio, de autoria do Vereador Luiz Carlos Smider. Indicação nº
289/2018 a Secretaria Municipal de Obras para que providencie a construção de
uma ponte para acesso a propriedade do Senhor Zenildo Pinto, na Comunidade de
Guaxuma, de autoria do Vereador Abel Karte Fortuna Padilha. Indicação nº
290/2018 ao Secretário Municipal de Obras para que proceda a limpeza da Rua
Antônio Valiati, no Bairro Jardim Jandira, de autoria do Vereador Fábio Lopes
Dalbom. Indicação nº 291/2018 ao Secretário Municipal de Obras para que proceda
a averiguação, durante o período noturno, da iluminação pública da Comunidade de
Bom Destino e proceda a troca das lâmpadas que encontram-se queimadas, de
autoria do Vereador Moises Pinto Marchiori. Mensagem de Veto nº 003/2018, de
autoria do Poder Executivo, que “Veta totalmente o Projeto de Lei nº 052/2018 da
autoria da Câmara Municipal que originou o Autógrafo de Lei nº 053/2018”. Projeto
de Lei nº 062/2018, de autoria do Vereador Abel Karte Fortuna Padilha, que “Dispõe
sobre a proibição do corte de fornecimento de água e luz às sextas-feiras, sábados,
domingos e dia de feriado, no Município de Iconha, e dá outras providências”. Email, enviado pela Câmara dos Deputados, informando os Recursos do Orçamento
da União pagos ao Município. PRIMEIRA PARTE DO GRANDE EXPEDIENTE:
Fizeram uso da palavra os Vereadores inscritos: O Vereador Marcelo Lovati
Macarini, após saudações de praxe, inicia sua fala parabenizando o Jovem Robert
Pereira Machado pelas palavras. Agradece ao Secretário de Obras pelo atendimento
a sua solicitação para manutenção de trechos das vias das Comunidades de
Cachoeira do Meio e Morro da Palha. Informa que também entrou em contato com o
Secretário de Obras para que proceda manutenção em toda a estrada da
Comunidade de Cachoeira do Meio, pois aproxima-se a estação do verão, período
em que a localidade recebe muitos turistas. O Vereador ressalta que, após muita luta
para a concretização da pavimentação das vias das Comunidades de Tocaia e
Morro da Palha, pelo Projeto Caminhos do Campo, amanhã, as dezesseis horas,
haverá a assinatura da ordem de serviço. Mas lamenta, pois haverá a necessidade
de elaboração de novo projeto, o qual só contemplará a localidade de Morro da
Palha. Finaliza sua fala informado que amanhã, nesta Casa, também será realizada
reunião com os Deputados Estaduais eleitos e que obtiverão votação expressiva no
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 informando que amanhã entrará em contato com o Secretário de
Obras para solicitar manutenção da via da Comunidade de Taquaral, pois em um
ponto há uma cratera que coloca em risco os que por ali trafegam. Solicita o envio
de indicação ao Secretário Municipal de Obras para que viabilize a manutenção e
limpeza das estradas das localidades de Itinga, Maranhão e Vargem Mole. E
ressalta que no dia dezesseis de dezembro a Comunidade de Itinga estará em festa,
o que demanda maior atenção as suas vias de acesso. Reporta-se a época em que
a Prefeitura possuía apenas uma máquina patrol, o saudoso Edno Cardoso era o
tratorista e o Município praticamente não possuía vias pavimentadas, mas as
estradas eram mantidas em boas condições de trafegabilidade. Finaliza sua fala
solicitando o envio de moção de pesar, em nome de todos os Vereadores, aos
familiares do Saudoso Senhor José Lima. O Presidente José Antônio Marconsini
retorna aos trabalhos. O Vereador Fábio Lopes Dalbom, após saudações de praxe,
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inicia sua fala ressaltando que as sessões ordinárias deste ano estão se findando e
aproveita o ensejo para agradecer aos servidores da Casa pela contribuição com
seu mandato. Informa que inúmeras são as demandas, oriundas de solicitações da
população, apresentadas ao Poder Executivo. E hoje recebeu resposta de apenas
duas demandas. Diz esperar que até o final do ano venham as respostas pertinentes
as demais, pois sabe da inviabilidade de atendimento de todas as solicitações, mas
é preciso que pelo menos seja dada uma satisfação, para que assim o Vereador
possa comunicar ao cidadão. Tece comentários sobre a Indicação nº 290/2018, de
sua autoria, e ressalta que na Rua Antônio Valiati há restos de materiais de
construção, além de pneus, e tal situação está incomodando os moradores, que
pleiteiam pela limpeza. O Vereador solicita o envio de indicação ao Secretário
Municipal de Obras reiterando as solicitações para a manutenção da estrada da
localidade de Córrego da Sardinha, em Campinho. Pois tal solicitação trata-se de um
pedido antigo dos moradores, que pagam seus impostos e são dignos terem o pleito
atendido. Solicita o envio de moção de aplauso aos atletas Lucas Otacílio, Mateus
Freitas e Mauricio Ferreira parabenizando-os pelo belíssimo desempenho na
competição da paralimpíadas, realizada em São Paulo, representando o Município
de Iconha com muito talento. E também moção de aplauso ao professor José
Cassimiro do Nascimento Filho parabenizando-o pelo belíssimo trabalho de
treinamento dos atletas paralimpicos. O Vereador também parabeniza o Poder
Executivo e o Setor de Esportes pelo incentivo. Informa que hoje foi realizada uma
reunião com o contador da Prefeitura a fim de sanar algumas dúvidas pertinentes ao
Projeto de Lei nº 060/2018. Na ocasião foi explicado que haverá uma nova
modalidade para classificar a alíquota complementar do IPASIC, para que assim
esse valor não integre as despesas com pessoal, por isso houve aumento no
orçamento para a Secretaria de Finanças. Também foi explicado sobre a redução no
orçamento para a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Foi
concedido um aparte ao Vereador José Alberto Valiati que diz achar estranho os
Vereadores não terem direito de apresentar emenda ao orçamento. E diz que em
sua opinião o Projeto de Lei nº 060/2018 poderia ficar para a pauta da ordem do dia
da próxima sessão. O Vereador Fábio Lopes Dalbom explica que a apresentação
de emenda ao orçamento implica numa série de obstáculos, o que acaba se
tornando impossível. E finaliza ressaltando que esta Casa precisa mudar de
estratégia, para que assim possa atender as demandas da população. O Vereador
Fernando Caprini Volponi, após saudações de praxe, inicia sua fala solicitando que
a moção de aplauso aos atletas Lucas Otacílio, Mateus Freitas e Mauricio Ferreira, e
ao professor José Cassimiro do Nascimento Filho, seja em nome de todos os
Vereadores. Prossegue solicitando o envio de moção de aplauso, em nome de todos
os Vereadores, a Secretária Municipal de Educação, extensivo aos demais membros
da equipe de trabalho da Secretaria e as Escolas de Ensino Fundamental
parabenizando-os pelo trabalho que vem sendo desenvolvido, o que possibilitou o
crescimento de 4,8 % na qualidade de ensino na rede municipal, superando a meta
para o ano de dois mil e vinte um. Tece comentários sobre a reunião com o contador
da Prefeitura, para dialogo relacionado aos questionamentos dos Vereadores
pertinentes ao Projeto de Lei nº 060/2018, e diz que na ocasião foi explicado que a
redução do orçamento para a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
não afetará os investimentos e serviços, pois se houver necessidade de mais
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recursos caberá a própria Secretaria pleitear, pois a lei permite o remanejamento.
Ressalta que o orçamento para a Secretaria de Saúde está maior, em relação ao
orçamento deste ano. Finaliza sua fala enfatizando a necessidade de votar o Projeto
de Lei nº 060/2018, pois, para a Administração Pública, o ano só começa se houver
orçamento aprovado, e há serviços contínuos, como saúde e educação, que não
podem ser interrompidos. O Vereador Alan da Silva Lovatti, após saudações de
praxe, inicia sua fala parabenizando os atletas paralimpicos, que muito bem
representaram o Município de Iconha no campeonato realizado em São Paulo.
Reporta-se ao início de seu mandato, quando muito se questionou sobre o
abandono da pasta de esportes. E se diz feliz, pois hoje pode ver que os pleitos
estão surtindo resultados, como o incentivo a práticas esportivas, a reforma do
Campo do Japão e a construção da quadra poliesportiva em Monte Belo. Prossegue
ressaltando que a obra de construção da escadaria de acesso ao prédio da
Prefeitura está ficando muito bacana. Informa que o Poder Executivo irá realizar
licitação para uma nova ponte em Bom Destino, que deverá ser mais alta e
possibilitará maior vasão das águas. E que também haverá licitação para a reforma
da pavimentação do trecho de Bom Destino em sentido a Crubixá. Parabeniza o
Poder Executivo pelas obras de construção de uma nova creche, a qual terá um
espaço mais amplo e terá capacidade para receber mais crianças, e diz esperar por
sua concretização. Finaliza sua fala tecendo comentários sobre o Projeto de Lei nº
060/2018 e informa que, em relação aos questionamentos dos Vereadores, esteve
na Prefeitura e obteve as explicações, e se diz favoravelmente a sua aprovação. O
Vereador Abel Karte Fortuna Padilha, após saudações de praxe, inicia sua fala
tecendo comentários sobre a Indicação nº 285/2018, pertinente a construção de
bueiro na Comunidade de Nova Esperança. Aborda a Indicação nº 289/2018, para a
construção de uma ponte na propriedade do Senhor Zenildo Pinto, e diz ter entrado
em contato com o Secretário de Obras e foi informado sobre as implicações de tal
obra em propriedade particular, mas que irá providencias a construção de um bueiro,
o que atenderá parcialmente o pleito do munícipe. Faz menção também a Indicação
nº 284/2018, para manutenção da pavimentação da Rua Carlos Idílio Checon Mozer,
e ressalta ter sido uma obra muito importante, sendo um pleito seu, mas que
necessita de reparos. Tece comentários sobre o requerimento, de sua autoria, para
detalhamento dos serviços que serão prestados para a organização e execução do
Campeonato Municipal de Futebol de Campo, no valor estimado de vinte e seis mil
reais. O Vereador faz menção também ao Projeto de Lei nº 062/2018, de sua
autoria, que é similar a uma lei do Município de Belém do Pará, e destaca que com o
elevado valor referente a contribuição de iluminação pública, a tendência é que haja
maior número de consumidores inadimplentes. E diz contar com o apoio de todos
para sua aprovação e assim preservar o direito dos consumidores. Relata que na
sessão do dia seis de novembro requereu informações pertinentes a contratação de
serviços de manutenção de equipamentos de ar condicionado e de veículos para a
Secretaria de Saúde. E por conta disso recebeu uma ligação do Chefe de Gabinete
da Prefeitura. Mas ressalta que tal requerimento se deu para cumprimento de seu
dever de fiscalizar. Informa que obteve atendimento ao requerimento para cópia do
Processo nº 4141/2013 e cópia do Processo nº 7322/2014. E destaca que suas
solicitações ao Poder Executivo são em representação a população e para prestarlhe esclarecimentos. Informa também que na semana passada esteve no Gabinete
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do Deputado reeleito Erick Musso e na ocasião apresentou oficio solicitando apoio
para a criação da guarda municipal e para a implantação do sistema de vídeomonitoramento. E ressalta que tal demanda também será tema da pauta da reunião
a ser realizada manhã, com os Deputados estaduais eleitos com votação expressiva
no Município. O Vereador agradece ao Poder Executivo pelo atendimento a
solicitação para cobertura da quadra da Comunidade de Córrego Cecilia. Em relação
ao Projeto de Lei nº 060/2018, se diz entristecido por esta Casa não ter o que fazer
para ajudar o hospital e diz concordar com a solicitação do Vereador José Alberto
para que sua votação seja na próxima sessão. Salienta que a situação do hospital é
crítica e o Poder Executivo tem que fazer algo para que ele se mantenha em
funcionamento. Finaliza sua fala ressaltando também que a alíquota da contribuição
de iluminação pública está muito alta e a população está clamando por uma solução,
mas a Secretária de Administração pediu que se aguarde até fevereiro para dialogar
sobre o assunto. O Vereador Luiz Carlos Smider, após saudações de praxe, inicia
sua fala informando que amanhã haverá solenidade para assinatura de ordem de
serviço para a pavimentação da via da localidade de Morro da Palha, proveniente do
Projeto Caminhos do Campo, e também para a construção de uma nova ponte na
localidade de Bom Destino. Diz ter sido informado pelo Chefe de Gabinete da
Prefeitura que também há previsão para a manutenção da pavimentação do trecho
da via de Bom Destino em sentido a Crubixá. Parabeniza o Prefeito, pois na próxima
quinta-feira haverá licitação para contratação de mão-de-obra para pavimentação de
trechos das vias das Comunidades de Pedra D’Água, Palmital, Venezuela e São
José. Agradece ao Secretário de Obras pelo atendimento a sua solicitação para
recapeamento, com saibro, de alguns pontos da via de acesso a Comunidade de
Palmital, na qual houve um evento esportivo no último domingo. Tece comentários
sobre as indicações de sua autoria. Finaliza sua fala solicitando o envio de moção
de aplauso, em nome de todos os Vereadores, aos membros da equipe
organizadora do 6º Torneio entre Famílias de Palmital parabenizando-os pela
belíssima organização do 6º Torneio entre Famílias, realizado no dia vinte e cinco de
novembro, pois o evento reuniu inúmeras pessoas que buscavam por lazer e
tranquilidade. O Vereador Moises Pinto Marchiori, após saudações de praxe, inicia
sua fala solicitando o envio de moção de aplauso aos membros das Comunidades
de Jaracatiá, Itinga e Córrego Cecilia parabenizando-os pela belíssima organização
dos festejos religiosos em homenagem a seus padroeiros. Tece comentários sobre
as indicações de sua autoria. Faz menção ao Projeto de Lei nº 060/2018, que prevê
redução no orçamento da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, e
lamenta, pois todos os dias surgem pessoas que clamam por um auxilio, mas o
CRAS recomenda buscar ajuda nas pastorais das igrejas, o que uma vergonha para
o Município. Ressalta que na reunião realizada com o contador da Prefeitura foi
informado que a situação da Secretaria de Assistência é uma questão de
organização. E também foi esclarecido sobre o aumento do orçamento para a
Secretaria de Finanças. Destaca ainda que há a situação do hospital. Informa que
hoje participou da 5ª Conferencia do Idoso, realizada no Município de Rio Novo do
Sul, e na ocasião muito foi debatido sobre a questão das políticas públicas serem
voltadas para as pessoas mais necessitadas. Reporta-se a fala do Vereador Abel,
em relação a cobertura da quadra da Comunidade de Córrego Cecilia, e registra a
atuação dos vereadores, pois fizeram reunião na Comunidade e pleitearam o feito
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através de indicação. Mas lamenta por não serem lembrados. Registra que na
semana passada foi comemorado o Dia do Músico e sugere que no próximo ano a
Casa realize uma sessão solene para homenageá-los. Solicita o envio de moção de
aplauso ao Jovem Wender Dalto Silva parabenizando-o pelo Dia do Músico, por
reger o Coral Unicanto e por ser um profissional talentoso. Tece comentários sobre a
Indicação nº 286/2018, de autoria do Vereador Luiz Carlos, e ressalta que também já
apresentou tal solicitação, mas lamenta, pois cerca de 99 % das demandas desta
Casa não são atendidas pelo Poder Executivo. Aborda a Mensagem de Veto nº
003/2018, que veta totalmente o Projeto de Lei nº 052/2018 de sua autoria, e
ressalta que a constitucionalidade da matéria foi debatida na reunião das comissões.
Mas, como antes da votação da proposição, havia dialogado com o Prefeito, e este
havia se demonstrado favorável a matéria, ela foi colocada em pauta de votação. E
agora, com o veto do Prefeito, pede apoio aos demais Vereadores para derrubar o
veto. Finaliza sua fala parabenizando o Jovem José Jesus Gambarini pela mais que
merecida homenagem, que receberá do Vereador José Alberto. O Vereador José
Alberto Valiati, após saudações de praxe, inicia sua fala solicitando o envio de
moção de aplauso ao Jovem Inárley Carletti parabenizando-o pelo recebimento da
Comenda Maurício de Oliveira, maior honraria do Estado dedicada à um músico. E
solicita a inclusão da seguinte frase: “A Comenda Maurício de Oliveira é conferida
aos vultos sagrados da música. Inárley alcançou-a devido ao seu talento, sua
eficiência e persistência. Parabéns nosso querido filho de Iconha! Você muito nos
honra”. Requer ao Presidente da Câmara para que seja providenciada a
organização da sessão solene em homenagem aos imigrantes italianos, para ser
realizada no dia vinte e cinco de janeiro de dois mil e dezenove. Tece comentários
sobre a moção de aplauso ao Secretário Estadual de Esportes parabenizando-o pela
homenagem ao professor Paulo Valiati Pimenta, que foi treinador e preparador físico
em vários clubes capixabas e ainda campeão em diversas modalidades do esporte e
atletismo e contribuiu de maneira significativa no desenvolvimento esportivo do
Espírito Santo. Aborda também as moções aos atletas paraolímpicos, Lucas,
Mauricio e Mateus, parabenizando-os pela desenvoltura, competência e seriedade
no que fazem tornando Iconha reconhecido nacionalmente. E a moção de aplauso
ao professor José Cassimiro. Prossegue agradecendo ao amigo José Jesus
Gambarini por ter aceito receber a homenagem. Frisa seus inúmeros dotes e
ressalta que todos os anos as pessoas que participam dos festejos em homenagem
a Nossa Senhora Aparecida, na Comunidade de Alto Inhaúma, ficam na expectativa
par saber o cântico a ser entoado por José Jesus, que sempre emociona todos.
Ressalta que em sua opinião José Jesus é um dos maiores exemplos de superação,
de grandeza e de cidadania da região, sendo um exemplo a ser seguido. Finaliza
convidando José Jesus para receber a placa. 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
lamentando a sanção, pelo Presidente Michel Temer, da lei que garante reajuste de
33 % aos salários dos ministros do STF, o que considerada vergonhoso e imoral.
Finaliza ressaltando que tal lei ocasionará um efeito cascata para os demais
tribunais. ORDEM DO DIA: Requerimento Verbal, de autoria do Vereador Jose
Alberto Valiati, ao Presidente da Câmara, para que seja providenciada a
organização da sessão solene em homenagem aos imigrantes italianos, para ser
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realizada no dia vinte e cinco de janeiro de dois mil e dezenove. Aprovado.
Requerimento ao Chefe do Poder Executivo Municipal para que informe a esta
Casa o detalhamento dos serviços que serão prestados para a organização e
execução do Campeonato Municipal de Futebol de Campo - Edição 2018, conforme
contratação oriunda da Carta Convite nº 010/2018, de autoria do Vereador Abel
Fortuna Padilha. Aprovado. Projeto de Lei nº 060/2018, de autoria do Poder
Executivo, que “Estima a receita e fixa as despesas para o exercício financeiro de
2019 e da outras providencias”. Foi concedido um aparte ao Vereador Moises
Pinto Marchiori que diz que é preciso que fique registrado em ata que os Vereadores
questionaram ao contador da Prefeitura sobre a redução do orçamento para a
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Mas foram garantidos que não
haverá impacto. Desta forma, não será justo se no próximo ano a Secretaria não
atender as necessidades da população sob o argumento de falta de dinheiro. Foi
concedido um aparte ao Vereador José Alberto Valiati que lastima a falta de
autonomia desta Casa em não poder apresentar emendas ao orçamento. Destaca
que o Poder Executivo precisa desta Casa, mas infelizmente os Vereadores não
conseguem pleitear por benefícios a população. Foi concedido um aparte ao
Vereador Fábio Lopes Dalbom que diz que, em relação ao orçamento de dois mil e
dezoito, pode observar que houve um aumento no orçamento para a educação, o
qual se deve pelo direcionamento dos recursos dos Royalties para a obra de
construção de uma nova creche. Foi concedido um aparte ao Vereador Abel Karte
Fortuna Padilha que se diz chateado diante da impotência dos Vereadores, que são
cobrados pela população, mas não pode atendê-la. Informa que, em relação ao
orçamento de dois mil e dezoito, pode observar que houve um aumento no
orçamento para a educação, para a saúde, para a previdência, e diz esperar que no
próximo ano seja encontrada uma solução para o hospital, que encontra-se em
crítica situação. Foi concedido um aparte ao Vereador Fernando Caprini Volponi
que diz que os Vereadores levantaram seus questionamentos em relação ao
orçamento, cumprindo o papel fiscalizatório. Entretanto, como a equipe do Poder
Executivo, representada por Dudu, pessoa que considera inteligente, prestou os
esclarecimentos, diz considerar que isso isenta os Vereadores da responsabilidade.
Se depois as secretarias alegarem falta de dinheiro, a incompetência não será desta
Casa. Projeto aprovado. COMUNICAÇÕES: Amanhã haverá noite de ação de
graças pelos oitenta anos da Escola Coronel Antônio Duarte. Dia dois de dezembro
haverá culto de ação de graças pelas autoridades, na Igreja Maranata. 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, 27 de novembro de 2018.
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