Câmara Municipal de Iconha-ES
Poder Legislativo

Aos vinte e três (23) dias do mês de outubro (10) 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 Vereador
Abel Karte Fortuna Padilha, representando a Igreja Batista Renovada Monte Horebe, 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 o Jovem José Jesus
Gambarini, que desde seu nascimento luta pela vida, e hoje é um exemplo de superação, fé e
devoção a Nossa Senhora Aparecida que deve ser seguido, de autoria do Vereador José
Alberto Valiati. Requerimento ao Chefe do Poder Executivo Municipal para que informe a esta
Casa o motivo pelo qual, nesta data de 19 de outubro, a placa que denomina a Escadaria João
Paulo II, de acesso a Igreja Matriz, não encontra-se exposta. E que informe ainda se há
previsão para voltar a colocá-la a disposição dos munícipes, de autoria do Vereador José
Alberto Valiati. Requerimento ao Presidente da Câmara que providencie a organização, o mais
urgente possível, de uma reunião com representante da Concessionária de Energia Elétrica
Escelsa EDP para dialogar sobre os questionamentos da população pertinente a distribuição de
eletricidade, os constantes picos no fornecimento de eletricidade, sobre a substituição de
postes de madeira, dentre outros assuntos relacionados à energia elétrica, de autoria dos
Vereadores José Alberto Valiati e Fábio Lopes Dalbom. Requerimento ao Presidente da
Câmara para que viabilize, legalmente, a formalização das tramitações que o processo
legislativo deve seguir, desde sua protocolização, autuação, despachos e pareceres técnicos.
Tal solicitação se faz necessária para padronizar os processos e para coibir que projetos sejam
apreciados sem número de protocolo e sem números de páginas. Vale ressaltar ainda que a
Casa possui dois Procuradores, e não é mais admissível que projetos sejam encaminhado às
Comissões sem análise técnica, de autoria do Vereador Fábio Lopes Dalbom. Moção de Pesar
aos familiares da Senhora Anair Pedro Ferrari Antequeste, de autoria dos Vereadores.
Indicação nº 254/2018 ao Chefe do Poder Executivo Municipal para que estude a possibilidade
de transferir a comemoração do Dia do Servidor Público deste ano para o dia subsequente, de
autoria do Vereador José Alberto Valiati. Indicação nº 255/2018 a Secretaria Municipal de
Obras para que providencie, com urgência, a manutenção da galeria pluvial situada antes da
quadra de esportes da Comunidade de Crubixá, de autoria do Vereador Luiz Carlos Smider.
Indicação nº 256/2018 a Secretaria Municipal de Obras para que providencie, com urgência, a
troca de lâmpadas queimadas das luminárias situadas nas proximidades do Bar do Senhor
Darci Carlete, na Comunidade de Palmital, de autoria do Vereador Luiz Carlos Smider.
Indicação nº 257/2018 ao Comandante do 4º Pelotão da 10ª Companhia Independente de
Polícia Militar em Iconha, para que viabilize, quando possível, a disponibilização de agentes
para ficarem em frente ao início do Contorno de Iconha, a fim de inibir que carretas e
caminhões, que não tenham por objetivo realizar cargas e descargas, trafeguem pelo centro da
cidade, de autoria do Vereador José Alberto Valiati. Indicação nº 258/2018 a Secretaria
Municipal de Obras e a Concessionária de Energia Elétrica Escelsa EDP para que
providenciem a troca de um poste de madeira situado na Rua Maria Sabino Soares, mais
precisamente nas proximidades da residência da Senhora Glaucia Justi, de autoria do
Vereador Moises Pinto Marchiori. Indicação nº 259/2018 a Secretaria Municipal de Obras para
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que providencie reparos na pavimentação da Rua Maria Sabino Soares, mais precisamente no
trecho próximo a residência do Senhor Jaques Soares, de autoria do Vereador Moises Pinto
Marchiori. Indicação nº 260/2018 a Concessionária de Energia Elétrica Escelsa EDP para que
providencie, o mais urgente possível, a troca de um poste de iluminação situado na Rua Luiz
Paulo Calenzani, no Bairro Jardim Jandira, de autoria do Vereador Fábio Lopes Dalbom.
Indicação nº 261/2018 a Secretaria Municipal de Obras para que viabilize, junto ao Setor de
Iluminação Pública, a retirada do ponto de iluminação pública localizado no lote próximo a
residência do Senhor Luiz Francisco de Backer Adami, na Comunidade de Morro da Palha, de
autoria do Vereador Fábio Lopes Dalbom. Projeto de Lei nº 057/2018, de autoria do Vereador
José Alberto Valiati, que “Institui o Dia do Servidor Público do Município de Iconha e dá outras
providências”. PRIMEIRA PARTE DO GRANDE EXPEDIENTE: Fizeram uso da palavra os
Vereadores inscritos: O Vereador Fernando Caprini Volponi, após saudações de praxe, inicia
sua fala solicitando o envio de indicação ao Prefeito Municipal para que avalie a possibilidade
de adquirir linhas de telefone móvel, preferencialmente da operadora que tem maior cobertura
no Município, para serem disponibilizadas nas Secretarias, especialmente na Secretaria de
Saúde. Pois é notório que nos atuais dias a maioria da população só possui telefone móvel e a
maioria dos planos não cobrem ligações para chamadas de telefone fixo. Desta forma, a
presente solicitação se faz necessária para facilitar a comunicação com a Administração. O
Vereador solicita também o envio de indicação ao Secretário Municipal de Obras para que
averigue a situação do servidor responsável pela limpeza das vias do Bairro Ilha de Santo
Inácio. Pois foi procurado por vários moradores que se queixaram das condições de acúmulo
de sujeiras. Vale ressaltar que a população paga IPTU, mas cobra pelos serviços. O Vereador
informa que na cidade está chegando uma nova empresa, a Guarasolda, e solicita o envio de
moção de aplauso a seu proprietário, Senhor André Luiz Ribeiro, parabenizando pela abertura
do empreendimento em nosso Município. E deseja boas vindas e sucesso. Prossegue
abordando a Indicação nº 257/2018, de autoria do Vereador José Alberto, e ressalta que
averiguou a existência da placa, antes do acesso ao Contorno, proibindo o tráfego de veículos
de grande porte pelo centro da cidade. Desta forma, realmente é preciso cobrar por
fiscalização. Tece comente comentários sobre o Projeto de Lei nº 055/2018 e sobre o Projeto
de Lei nº 056/2018, ambos de sua autoria, e destaca que trabalha na área da saúde e sabe das
dificuldades enfrentadas por quem necessita realizar procedimentos cirúrgicos, pois os
hospitais sempre exigem doadores de sangue. Ressalta que o Projeto de Lei nº 056/2018
prevê que a Secretaria de Saúde crie uma lista de doadores, o que facilitará o contato. E o
Projeto de Lei nº 055/2018 institui o dia municipal do doador voluntário de sangue e a semana
municipal de incentivo à doação de sangue, pois sabe da escassez de sangue nos bancos,
principalmente em datas festivas, quando há redução do número de pessoas que procuram os
hemocentros, mas enfatiza que nesses períodos também há o aumento do uso de sangue
devido o aumento de acidentes nas estradas. Parabeniza os professores Marciano Passamani
e Luciana Bonela Marin pela homenagem que receberão do Vereador Abel. Destaca que os
professores têm um importante papel no aprendizado das crianças, que são o futuro do país. E
lamenta, pois infelizmente a mídia divulga inúmeros casos de alunos que agridem professores,
o que demonstra que os pais não estão desempenhando o papel de educar. Diz torcer para
que o novo presidente da república, que assumirá em janeiro do ano que vem, tenha
consciência da necessidade de investimentos na saúde, na educação e na segurança pública.
Enfatiza que na próxima sessão o país já saberá o nome do presidente eleito e deseja que
Deus o ilumine e ilumine também os eleitores. Finaliza sua fala parabenizando os membros do
Conselho Comunitário de Campinho pela coragem em realizar a obra de reforma da escadaria
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da igreja, a qual é um patrimônio do Município. O Vereador José Alberto Valiati, após
saudações de praxe, inicia sua fala agradecendo a moção de pesar aos familiares de sua
sogra, Senhora Anair, que faleceu aos oitenta e nove anos de idade, criou sete filhas, pois ficou
viúva há trinta anos. Ressalta ter sido uma mulher de fé, que veio ao mundo como anjo e
retorna ao céu como santa. Solicita o envio de moção de pesar aos familiares do saudoso
Senhor Ildo Intringer, com os seguintes dizeres: “nós agradecemos todo o seu trabalho
dedicado a comunidade e a igreja. Ele foi um exemplo de trabalho, fé, dedicação e
honestidade. Muito contribuiu com a sua Comunidade de Virgínia Velha e o seu Município, Rio
Novo do Sul”. Solicita também o envio de moção de pesar aos familiares do saudoso Senhor
Carlos Alberto Valiati Lopes, com os seguintes dizeres: “a Família Valiati despede-se de um
grande homem, um grande amigo, um grande advogado. O céu está mais feliz ainda com sua
chegada. Os encontros da Família não mais serão os mesmos, mas fica para nós os exemplos
de honestidade e amizade que nos deixou. Ele foi um cara bom, alegre e extrovertido. Um dia
nos encontraremos”. Informa que quarta-feira passada esteve no Gabinete do Presidente da
Assembleia, Erick Musso. E também esteve com o Governador eleito, Renato Casagrande.
Parabeniza os representantes do Poder Executivo Municipal pela viagem a Brasília, pois sabe
que para captar recursos para o Município realmente é preciso ir aos gabinetes, assim como
muito fez o ex-prefeito Dercelino Mongin. Entretanto, diz não ter entendido, pois foi divulgado
em redes sociais que foram pleitear por recursos para a construção de caixas secas, mas não
levaram o Secretário de Agricultura. Salienta que o dia vinte e oito de outubro é uma data muito
especial, pois comemora-se o Dia do Servidor Público. Destaca que esses bravos
trabalhadores são a base de sustentação de uma boa administração pública em todos os
seguimentos: Legislativo, Executivo e Judiciário. E informa que por esse motivo apresentou o
Projeto de Lei nº 057/2018, para que seja garantido o direito de folga todos os anos. Tece
comentário sobre o requerimento, de autoria conjunta com o Vereador Fábio, para a realização
de uma reunião com representante da Concessionária de Energia Elétrica Escelsa EDP, pois
esta deixa muito a desejar e não atende as demandas da sociedade. Aborda também a
Indicação nº 257/2018, e diz saber que o número de policiais militares no Município é reduzido,
mas se fizerem a fiscalização, um motorista comunicará ao outro e irão se conscientizar.
Parabeniza os professores Marciano Passamani e Luciana Bonela Marin pela homenagem que
receberão do Vereador Abel. Prossegue enfatizando que a Comunidade de Campinho é
grande, histórica e é onde foi instalado o MEPES. E o Conselho Comunitário realizou uma
grande empreitada, que foi revestir toda a escadaria da igreja com granito. Ressalta que a
proposta para entrega da moção de aplauso presencial foi de sua autoria e assinada por todos
os demais Vereadores. E finaliza sua fala convidando todos os Vereadores para juntos fazerem
a entrega da homenagem aos membros do Conselho Comunitário de Campinho. O Vereador
Fábio Lopes Dalbom, após saudações de praxe, inicia sua fala parabenizando o Vereador
José Alberto pela homenagem ao Conselho Comunitário de Campinho, e ressalta o expressivo
trabalho que estão desenvolvendo. Manifesta ainda sua gratidão a Comunidade de Campinho
pelo acolhimento que recebeu. Informa que pleiteou pela instalação de uma torre de telefonia
móvel para atender a Comunidade, mas infelizmente não foi possível. E informa que agora irá
buscar apoio do Poder Executivo para elaboração de projeto para reformas da quadra esportiva
e da ponte, para depois pleitear por recursos para execução das obras. Prossegue
manifestando sua indignação com a proposta do candidato Jair Bolsonaro, pois se eleito irá
implantar o ensino a distância para as comunidades do interior, o que é um equívoco muito
grande, pois os professores precisam ser valorizados e a educação necessita de investimentos.
Lembra que na sessão passada reiterou a solicitação, que vem sendo pleiteada há mais de um
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ano junto a Concessionária Escelsa EDP, para a troca de um poste de madeira situado no pátio
da igreja da Comunidade de Campinho, o qual encontra-se deteriorado. Destaca que todos os
Vereadores têm demandas apresentadas a Concessionária Escelsa EDP, mas não são
atendidos. Por isso, juntamente com o Vereador José Alberto, apresentou requerimento para o
agendamento de reunião com seu representante. Tece comentários também sobre o
requerimento, de sua autoria, para que o Presidente da Câmara viabilize a normatização da
tramitação dos processos legislativos e, consequentemente, evitar problemas para a Casa.
Tece comentários sobre as indicações de sua autoria. E solicita o envio de indicação, em
conjunto com o Vereador Abel, ao Secretário Municipal de Saúde para que avalie a
possibilidade de fazer parceria com a Associação Pestalozzi de Iconha a fim de disponibilizar
profissionais de fisioterapia e fonoaudiologia para atender os alunos que necessitam de
acompanhamentos. Informa que foi realizada uma reunião no Bairro Ilha do Coco para debater
sobre a possibilidade da transferência das turmas do 6º ao 9º ano da Escola Marcelino
Biancardi para a Escola Coronel Antônio Duarte, e soube que na ocasião os vereadores foram
citados. Foi concedido um aparte ao Vereador José Alberto Valiati que diz que não
compareceu à reunião pois esta Casa não foi convidada. E destaca que a população deve
procurar o Poder Executivo, pois a matéria não foi apreciada pelos Vereadores. O Vereador
Fábio Lopes Dalbom prossegue informando que esteve com o Presidente da Assembleia
Legislativa, Erick Musso, e na ocasião reforçou o compromisso que deve ter com o Município
de Iconha, para fazer jus aos quase novecentos votos que teve para sua reeleição. Informa que
também esteve reunido com o Secretário de Estado de Esportes, Marcelo Coelho. O Vereador
informa que na sessão passada apresentou a Indicação nº 250/2018, ao Comandante da
Polícia Militar, para que viabilize a ampliação da fiscalização das motocicletas com descargas
adulteradas ou proibidas, que circulam pelo Bairro Ilha do Coco. E diz lamentar, pois alguns
munícipes postaram nas redes sociais comentários de que para isso o Vereador tem tempo. Se
diz impressionado pela quantidade de curtidas que os comentários receberam, o que comprova
que muitos aprovam a ilegalidade. Finaliza enfatizando que o Cabo da Policia Militar, Faé, o
defendeu nas redes sociais e explicou a situação. O Vereador Alan da Silva Lovatti, após
saudações de praxe, inicia sua fala parabenizando o Vereador Abel pela homenagem aos
professores Marciano Passamani e Luciana Bonela Marin. Parabeniza também o Vereador
José Alberto pela homenagem aos membros do Conselho Comunitário de Campinho. Salienta
que na campanha eleitoral para deputados não recebeu dinheiro de seus candidatos apoiados,
mas trabalhou pelo compromisso com o Município. E foi contatado pelo assessor do Deputado
Josias da Vitória informando a disponibilidade de um equipamento de Raio-X digital. Mas se diz
entristecido, pois procurou o Secretário de Saúde e foi informado da impossibilidade do
recebimento do equipamento pela ausência de profissional de radiologia para manuseá-lo.
Ressalta que na sessão passada abordou sobre a situação do hospital e Maternidade Danilo
Monteiro de Castro, que hoje ainda está recebendo repasse do Município, mas pela ausência
de Certidões Negativas de Débito, abriu-se o questionamento da abertura de um Pronto
Atendimento. E se diz triste, pois ajuda o deputado e na hora de receber benefícios para o
Município se depara em burocracias. Tece comentários sobre o Projeto de Lei nº 055/2018 e
sobre o Projeto de Lei nº 056/2018, ambos de autoria do Vereador Fernando, e declara seu
apoio para a aprovação, pois a ideia é muito bonita e sabe das dificuldades para abastecimento
dos bancos dos hemocentros. Informa que o Poder Executivo iniciou as obras de construção da
aponte da Comunidade de São José. E por saber das dificuldades que os moradores da
Comunidade vem enfrentando para se deslocarem e para escoarem a produção, procurou
saber os motivos da demora para o início das obras, sendo informado que o Poder Executivo
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estava aguardando as liberações ambientais, para evitar a incidência de multas e contas
rejeitadas. Finaliza sua fala dizendo esperar que o próximo Presidente do país possa viabilizar
a desburocratização da administração pública. 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 o Vereador José Alberto pela homenagem ao
Conselho Comunitário de Campinho. E parabeniza também o Vereador Abel pela homenagem
aos professores. Solicita o envio de moção de aplausos ao Deputado Federal Lelo Coimbra
agradecendo-o pelas emendas parlamentares destinadas ao Município de Iconha, o que
demonstra seu compromisso com a sociedade iconhense. Solicita também o envio de moção
de aplausos ao Governador Paulo Hartung agradecendo-o pelos inúmeros investimentos
realizados no Município de Iconha. E parabenizando também pela destinação de recursos para
a construção da Ponte André Bagatoli, a qual será de grande valia para a população, o que
demonstra seu compromisso com a sociedade iconhense. O Vereador prossegue dizendo
esperar que o Governador eleito possa continuar a realizar investimentos em Iconha. Salienta
que domingo o povo brasileiro irá novamente as urnas para escolha do presidente. Informa que
as pesquisas eleitorais apontam o candidato Jair Bolsonaro com vantagens, mas somente
domingo é que o resultado será concretizado. Se diz entristecido por ver igrejas católicas e
evangélicas sendo usadas como comitês eleitorais. Finaliza sua fala dizendo esperar que
vença o melhor candidato, pois o país está em crise. O Presidente José Antônio Marconsini
retorna aos trabalhos. O Vereador Moises Pinto Marchiori, após saudações de praxe, inicia
sua fala tecendo comentários sobre o requerimento, de autoria dos Vereadores José Alberto e
Fábio, a Concessionária Escelsa EDP. E ressalta que desde a sessão passada foram
abordadas as inúmeras solicitações que não são atendidas. Enfatiza que nesta sessão também
apresentou a Indicação nº 258/2018, e diz esperar que a Concessionária possa estar enviando
seu representante para dialogar. Informa que esteve com o Prefeito dialogando sobre as obras
de Bom Destino. Enfatiza a necessidade de manutenção da passarela de acesso ao Bairro Ilha
de Santo Inácio, pois a Comunidade está almejando convidar a TV Gazeta para fazer uma
reportagem sobre tal situação. Informa que o recurso da emenda parlamentar, de autoria do
Deputado Federal Jorge Silva, será empregado para a pavimentação de uma rua do Bairro Ilha
de Santo Inácio. Ressalta que o Poder Executivo realizou o manilhamento e o ensaibramento
de algumas ruas do novo loteamento em Bom Destino, e o Prefeito informou que irá pavimentálas. Informa que o Projeto de Lei nº 052/2018, o qual disciplina sobre a criação do Conselho
Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, não foi colocado em expediente nesta sessão,
pois pretende, primeiramente, dialogar com o Prefeito Municipal para que a matéria não venha
a ser vetada. Solicita o envio de moção de pesar, em nome de todos os Vereadores, aos
familiares do saudoso Senhor Antônio Carlos Bianchini. O Vereador parabeniza os professores
homenageados, Marciano Passamani e Luciana Bonela Marin, pois estão representando os
demais profissionais. Informa sobre a implantação do Projeto Câmara Jovem. Ressalta a luta
dos Vereadores para evitar que as escolas venham a ser fechadas, e enfatiza que hoje só há
três escolas no interior, sendo a de Campinho, de Pedra Lisa e de Palmital. Salienta que sabe
dos custos para o Município mantê-las, mas a educação é primordial. Destaca que no dia
primeiro de janeiro de dois mil e dezenove o Governador Renato Casagrande iniciará seu novo
mandato, e informa que irá apresentá-lo requerimento para o asfaltamento da via que liga Bom
Destino a Iconha. Pois no ano de dois mil e quatorze havia assinado a ordem de serviço, mas
mudou o governo e obra não foi realizada. Foi concedido um aparte ao Vereador José Alberto
Valiati que diz que, na licitação realizada na época, a via principal de Bom Destino não estava
incluída, somente a parte do asfalto. E ressalta que esse tema deve ser lembrado na pauta da
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reunião a ser realizada com os candidatos eleitos. Foi concedido um aparte ao Vereador
Fernando Caprini Volponi que informa que Renato Casagrande pretende retomar as obras
paralisadas, dentre elas a pavimentação das vias de Tocaia e Morro da Palha, do Programa
Caminhos do Campo. E lembra que na época em que esteve como Governador também tinha
a promessa de contemplar o trecho das Comunidades de Campinho, Santo Antônio e Duas
Barras no Programa Caminhos do Campo. Foi concedido um aparte ao Vereador Marcelo
Lovati Macarini que diz achar importante fazer a pavimentação em Bom Destino, com calçadas
padronizadas, pois é uma via muito trafegada. Destaca também que o projeto deve ser
colocado na lista de obras prioritárias. O Vereador Moises Pinto Marchiori finaliza sua fala
parabenizando os membros do Conselho Comunitário de Campinho, pois sabe que não é fácil
estar frente a uma Comunidade e deseja que Deus continue os iluminando. O Vereador Luiz
Carlos Smider, após saudações de praxe, inicia sua fala parabenizando os professores
homenageados e enfatizando que são os segundos pais, pois cuidam das crianças. Parabeniza
também os membros do Conselho Comunitário Campinho, pois sabe que é preciso muita
coragem para enfrentar as lutas e as dificuldades de uma Comunidade. Reporta-se a fala do
Vereador Alan e diz esperar que um dia o Município possa ser contemplado com o
equipamento de Raio-X digital. Destaca que também pleiteou pelo equipamento, mas quando a
verba estava empenhada, o processo não pode ser finalizado, pois o Hospital não possui
certidões negativas de débito, tendo que o recurso ser revertido para a aquisição de veículos e
material permanente. Informa que a previsão é que, até a próxima semana, o Município receba
seis novos veículos. Agradece ao Secretário Municipal de Obras pelo atendimento ao pedido
para conserto da galeria e para a troca de lâmpadas em Crubixá. Ressalta que hoje está
apresentando a Indicação nº 255/2018 e a Indicação nº 256/2018, e diz esperar que também
possam ser atendidas, pois trata-se de reivindicações da população. Tece comentários sobre o
Projeto de Lei nº 055/2018 e sobre o Projeto de Lei nº 056/2018, ambos de autoria do Vereador
Fernando, e declara seu apoio para a aprovação. E informa que, no próximo sábado, haverá
um hemocentro móvel no centro da cidade e faz um apelo à população para doarem sangue.
Finaliza sua fala agradecendo a Deus por estar aqui mais uma vez. O Vereador Abel Karte
Fortuna Padilha, após saudações de praxe, inicia sua fala solicitando o envio de indicação ao
Prefeito Municipal para que analise a possibilidade de construir um monumento, em formato de
bíblia, na Praça Central. Pois cerca de noventa por cento da população iconhense é cristã, e
nada mais justo que prestar uma simbólica homenagem ao nosso Deus. Tece comentários
sobre o Projeto de Lei nº 055/2018 e sobre o Projeto de Lei nº 056/2018, ambos de autoria do
Vereador Fernando, e declara seu apoio para a aprovação. Tece comentários também sobre o
Projeto de Resolução nº 008/2018 e sobre o Projeto de Resolução nº 009/2018, ambos de
autoria da Mesa Diretora, que visam regulamentar a questão de cadastro previdenciário dos
servidores da Casa, em cumprimento a normas do Tribunal de Contas. Sobre as mudanças da
rede de ensino, diz que, assim como noventa e nove por cento dos pais de alunos, é contra.
Informa que esteve na Secretaria de Estado de Educação dialogando sobre o assunto e
gostaria que a Secretaria de Educação do Município revisse sua decisão, pois com educação
não há gasto, mas sim investimento. Foi concedido um aparte ao Vereador Luiz Carlos
Smider que enfatiza que nenhum Vereador desta Casa é favorável ao fechamento de escolas.
O Vereador Abel Karte Fortuna Padilha diz que o Município alega questão de economia, mas
enfatiza que lutará até o fim pela causa. Foi concedido um aparte ao Vereador Fábio Lopes
Dalbom que diz que, infelizmente, a decisão não cabe ao Poder Legislativo. Foi concedido um
aparte ao Vereador José Alberto Valiati que diz que gostaria que o Município, da mesma forma
que se preocupa com economia, se preocupasse com o perigo que oferece o corrimão da
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ponte de Duas Barras. O Vereador Abel Karte Fortuna Padilha prossegue sua fala solicitando
o envio de moção de pesar, em nome de todos os Vereadores, aos familiares da saudosa
Senhora Ivone Mercedes Forza Mongim. Tece comentários sobre a proposta do candidato à
presidência, Jair Bolsonaro, em relação ao ensino a distância e explica que isso será para
situações especificas, pois há locais de difícil acesso e também para evitar a doutrinação de
sem terrinhas. Mas enfatiza que Jair Bolsonaro também tem ideias ótimas, como escolas
militares, onde será resgatado o respeito. Aborda a Indicação nº 242/2018, de autoria do
Vereador José Alberto, para organização de reunião com os Deputados Estaduais, eleitos com
expressividade em Iconha, e enfatiza que irá participar e na ocasião irá pleitear pela instalação
de vídeo-monitoramento e pela criação da guarda-municipal. Informa que foi convidado, pela
Senhora Luzinete, para no dia trinta de outubro, participar de uma reunião com representantes
da Concessionária Escelsa EDP e com os moradores da Comunidade de Inhaúma. Informa
Também que o Deputado Estadual Esmael Almeida destinou emenda parlamentar para a
aquisição de um veículo van e para aquisição de materiais esportivos para o Município. E que o
Deputado Federal Givaldo Vieira destinou recursos para os PSF’s e para a aquisição de mais
um veículo van. Informa que domingo participou da marcha em apoio ao candidato a
presidência, Jair Bolsonaro, realizada em Vitóra, onde houve a presença de aproximadamente
cem mil pessoas. Tece comentários sobre sua homenageada, professora Luciana Bonela
Marin, que exerce a função desde o ano de dois mil e é muito dedicada e elogiada por todos.
Também tece comentários sobre o professor Marciano Passamani, que é um profissional
exemplar e que gosta do que faz. E finaliza sua fala convidando os professores, Luciana e
Marciano, para receberem a moção de aplauso presencial. SEGUNDA PARTE DO GRANDE
EXPEDIENTE: Fizeram uso da palavra os Vereadores inscritos: O Vereador Fábio Lopes
Dalbom, líder do Partido Rede Sustentabilidade, inicia sua fala informando que o Partido se
posicionou em relação ao apoio ao candidato à presidência, no segundo turno. Ressalta que o
Partido foi criticamente contra o Partido dos Trabalhadores (PT), pois não é a melhor opção.
Mas recomendou nenhum voto ao candidato Jair Bolsonaro, do Partido Social Liberal (PSL),
pois é uma ameaça à democracia do país. Ressalta que o Partido Rede Sustentabilidade
defende a diversidade e as minorias que fazem parte da população. O Vereador finaliza sua
fala apresentando uma coletânea de falas do candidato Jair, onde comprova seu preconceito e
ameaças a democracia. O Vereador José Alberto Valiati, líder do Partido da Social
Democracia Brasileira (PSDB), inicia sua fala informando que, depois de dezenove anos, está
se despedindo do Partido. O Vereador manifesta sua indignação pelo Partido não ter assumido
um lado no segundo turno presidencial. Enfatiza que trocas de acusações em redes sociais não
levarão a nada, e que torce para que o candidato que for eleito presidente consiga tornar o país
mais feliz. Finaliza sua fala lastimando todas as declarações contra o Supremo Tribunal
Federal (STF) e lembra das frases proferidas pelo Deputado Waldih Damous, por Lula, por
José Dirceu e por Eduardo Bolsonaro. O Vereador Marcelo Lovati Macarini, líder do Partido
Socialista Brasileiro (PSB), inicia sua fala ressaltando ser do mesmo partido que o Governador
eleito, Renato Casagrande, e destaca que gosta da maneira como ele é próximo dos
municípios. E diz respeitar o atual Governando Paulo Hartung, mas não concorda com a forma
desordenada como está empregando o dinheiro público, somente em seu último ano de
mandato. Diz esperar que Renato Casagrande tenha cautela. Tece comentários sobre os
presidenciáveis do segundo turno, pois está havendo críticas e provocações de ambas as
partes. Finaliza sua fala reportando-se a fala do Vereador Fabio em relação as declarações do
candidato Jair Bolsonaro, e diz acreditar muitas coisas são invenções. O Vereador Luiz Carlos
Smider, líder do Partido Democrático Trabalhista (PDT), inicia sua fala informando que seu
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Partido apoia o candidato a presidência Fernando Haddad, mas seus militantes estão liberados
para apoiarem o candidato que quiserem. Ressalta que se algum cidadão o perguntar em
quem deva votar, irá dizer para votar nulo. Pois um candidato já provou que faz tudo errado e o
outro é doido. Destaca que não tem confiança em nenhum dos dois candidatos. Finaliza sua
fala destacando que respeita a opinião de cada um. ORDEM DO DIA: Requerimento a
Câmara Municipal de Iconha para que providencie a entrega de placa para homenagear o
Jovem José Jesus Gambarini, que desde seu nascimento luta pela vida, e hoje é um exemplo
de superação, fé e devoção a Nossa Senhora Aparecida que deve ser seguido, de autoria do
Vereador José Alberto Valiati. Aprovado. Requerimento ao Chefe do Poder Executivo
Municipal para que informe a esta Casa o motivo pelo qual, nesta data de 19 de outubro, a
placa que denomina a Escadaria João Paulo II, de acesso a Igreja Matriz, não encontra-se
exposta. E que informe ainda se há previsão para voltar a colocá-la a disposição dos
munícipes, de autoria do Vereador José Alberto Valiati. Aprovado. Requerimento ao
Presidente da Câmara que providencie a organização, o mais urgente possível, de uma reunião
com representante da Concessionária de Energia Elétrica Escelsa EDP para dialogar sobre os
questionamentos da população pertinente a distribuição de eletricidade, os constantes picos no
fornecimento de eletricidade, sobre a substituição de postes de madeira, dentre outros
assuntos relacionados à energia elétrica, de autoria dos Vereadores José Alberto Valiati e
Fábio Lopes Dalbom. Aprovado. Requerimento ao Presidente da Câmara para que viabilize,
legalmente, a formalização das tramitações que o processo legislativo deve seguir, desde sua
protocolização, autuação, despachos e pareceres técnicos. Tal solicitação se faz necessária
para padronizar os processos e para coibir que projetos sejam apreciados sem número de
protocolo e sem números de páginas. Vale ressaltar ainda que a Casa possui dois
Procuradores, e não é mais admissível que projetos sejam encaminhado às Comissões sem
análise técnica, de autoria do Vereador Fábio Lopes Dalbom. Aprovado. Mensagem de Veto
nº 002/2018, de autoria do Poder Executivo, que veta totalmente o Projeto de Lei nº 043/2018,
de autoria da Câmara Municipal de Iconha que originou o Autógrafo de Lei nº 044/2018, que
“Dispõe sobre a obrigatoriedade de criação de lista de doadores de sangue pelo Poder
Executivo no Município de Iconha/ES”. Foi concedido um aparte ao Vereador Fernando
Caprini Volponi que explica que o Projeto de Lei nº 043/2018, foi de sua autoria, mas soube
que o Poder Executivo almejava algumas alterações. Se diz chateado, pois não foi chamado
para dialogar e teve a proposição vetada. Mas a Casa aceitará o veto, pois elaborou o Projeto
de Lei nº 056/2018, o qual foi incrementado. Mensagem de Veto aprovada. Projeto de
Resolução nº 008/2018, de autoria da Mesa Diretora, que “Aprova a Instrução Normativa SRH
nº 007/2018 e dá outras providências”. Aprovado. Projeto de Resolução nº 009/2018, de
autoria da Mesa Diretora, que “Aprova a Instrução Normativa SRH nº 008/2018 e dá outras
providências”. Aprovado. Projeto de Lei nº 055/2018, de autoria do Vereador Fernando Caprini
Volponi, que “Institui o ‘Dia Municipal do Doador Voluntário de Sangue’ e a ‘Semana Municipal
de Incentivo à Doação de Sangue’, e dá outras providências”. Aprovado. Projeto de Lei nº
056/2018, de autoria do Vereador Fernando Caprini Volponi, que “Autoriza criação de Lista de
Doadores de Sangue pelo Poder Executivo no Município de Iconha-ES e dá outras
providências”. Aprovado. COMUNICAÇÕES: Não houve. 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, 23 de outubro de 2018.
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