Câmara Municipal de Irupi
ATA DA DÉCIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IRUPI,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM.
Aos (05) cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, ás dezoito horas, reuniram-se
em caráter ordinário, os vereadores da Câmara Municipal de Irupi. Foi lido o texto bíblico, Salmos
139 de 1 a 4. Foi feita a chamada nominal dos vereadores e constatada a ausência do vereador
Jalmas Gomes de Freitas. Foram lidas as Indicações nº 109 a 122/2021; Foi lido o Requerimento de
nº 009/2021; Foi lido o Projeto de Lei nº 014/2021 “AUTORIZA CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO DE NUTRICIONISTA”; Foi lido o Projeto de Lei nº 015/2021 “DISPÕE
SOBRE A REALIZAÇÃO, APOIO E INCENTIVO AOS EVENTOS DE EXPANSÃO DO
ESPORTE E LAZER NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE IRUPI/ES E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”; Foi lido o Projeto de Lei nº 016/2021 “ESTABELECE SANÇÕES E
PENALIDADES ADMINISTRATIVAS EM CASOS DE MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAIS
NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE IRUPI/ES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”; Foi lido o
Parecer nº 008/2021 da Comissão de Finanças e Orçamento e o Parecer nº 013/2021 da Comissão
de Justiça e Redação referentes ao Projeto de Lei nº 012/2021; Foi lido o Parecer nº 012/2021 da
Comissão de Justiça e Redação referente ao Projeto de Lei nº 001/2021 de origem do Poder
Legislativo. A seguir passou à ordem do dia. Na Ordem dia, as atas das sessões anteriores foram
colocadas à disposição dos vereadores e aprovada por unanimidade dos presentes. O Projeto de Lei
nº 014, 015 e 016/2021 foram encaminhados para a Comissão de Justiça e Redação. As Indicações
de nº 109 a 122/2021, que postas para apreciação do Plenário, foram aprovadas por unanimidade
dos presentes. O Parecer de nº 012/2021 da Comissão de Justiça e Redação referente ao Projeto de
Lei nº 001/2021 de origem do Poder Legislativo que posto para apreciação do plenário foi aprovado
por todos os vereadores presentes, bem como o Projeto de Lei nº 001/2021 de origem do Poder
Legislativo. Os Pareceres nº 008/2021 da Comissão de Finanças e Orçamento e o Parecer nº
013/2021 da Comissão de Justiça e Redação referentes ao Projeto de Lei nº 012/2021 que postos
para apreciação do Plenário foram aprovados por unanimidade dos presentes. Logo, o Projeto de
Lei nº 012/2021 que posto para apreciação do Plenário foi aprovado por unanimidade dos
vereadores presentes. A seguir foi fraqueada a palavra a Secretaria do Lar dos Velhinhos do
Caparaó a Sra. Ivanete Silveira Gomes que falou das condições do Lar dos velhinhos e reivindicou
iluminação para o Córrego Vargem Alegre. A seguir foi franqueada a palavra ao vereador Silvio
Nogueira da Cunha que cumprimentou a todos e agradeceu a presença da Presidente do Lar dos
Velhinhos a Sra. Elaine Silveira Gomes e d e sua Secretária Ivanete Silveira Gomes, logo disse que
ficou entristecido com o relato da Secretária do Lar dos Velhinhos porque entende que o Município
pode fazer muito mais. Falou que vai se empenhar para ajudar o Lar dos idosos. Orientou a
população a se cuidar mais em relação ao COVID-19 e disse que famílias tem sofrido percas com o
vírus. Falou do protocolo de segurança que deve ser cumprido. Lembrou que hoje é o dia mundial
da saúde e disse que qualidade de vida, saúde mental é muito importante. Parabenizou o Eduardo
Varoto e Gabriel pela participação no Downhill em São Gotardo representando nosso Município.
Falou das condições do sinal da vivo e disse que em conversa com um técnico é necessário a
população reclamar com a empresa prestadora do serviço. Parabenizou os pais pelo dia dos pais que
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ocorrerá no próximo domingo. Orientou que aqueles que tem seus pais vivos que sejam melhores
filhos e que saiam com segurança para não colocar a vida deles em risco. A seguir foi franqueada a
palavra ao vereador João Batista que cumprimentou a todos, falou sobre uma paciente que estava
operada em Vitoria e que foi colocada numa van junto com mais pacientes para vir para Irupi e
disse que a paciente ficou triste com a situação. Pediu a Administração que retorne com o
atendimento do postinho de saúde do Córrego do Aventureiro, falou que as pessoas que moram na
divisa do Município muitas das vezes não são atendidas em outros postos de saúde. Pediu a todos
que ajude o lar dos Velhinhos. A seguir foi franqueada a palavra ao vereador Oseias Pires Soares
que cumprimentou a todos, falou que a princípio não estava entendendo a fala da Secretária do Lar
dos Velhinhos Sra. Ivanete, mas que no final entendeu. Falou que o pedido da Sra. Ivanete sobre
iluminação pública é realmente relevante para a comunidade do Camag. Falou que enquanto
vereador ainda não foi fazer uma visita ao Lar do velhinhos. Falou da situação da Senhora Lena
Trança que veio operada numa van para Irupi e disse que a mesma vai mover uma ação contra a
prefeitura. Falou da necessidade do retorno no atendimento no posto de saúde do Córrego do
Aventureiro e que o posto tem tudo para funcionar, disse que os responsáveis dos postos de saúde
não querem atender o povo que mora na divisa com Iúna. Sugeriu que os agentes comunitários
cadastre essas pessoas no Município. Falou que é necessário conversar com os responsáveis. Falou
de suas indicações comentou cada uma delas. A seguir foi fraqnueada a palavra ao vereador José
Carlos Nunes Moreno que cumprimentou a todos, parabenizou a Secretária do Lar dos Velhinhos a
Sra. Ivanete Silveira Gomes pelas belas palavras e disse que sente na pele o que ela relatou. Falou
que as vezes chega pessoas no posto de saúde de santa cruz e não é atendido. Falou que muitos so
moradores do Córrego Pilões tem escritura no Município de Irupi e mesmo assim não são
assistidos. Comentou o descaso do Município com a Comunidade Vargem Alegre. Falou que
indicação de vereador não é atendida. Falou que está faltando respeito com o cidadão. Falou que o
Lar dos Velhinhos pode contar com ele e que vai continuar cobrando da Administração os direitos
do povo. A seguir foi fraqueada a palavra ao vereador Adailton Augusto Gripp que cumprimentou a
todos e pediu que Ivanete Silveira e Elaine Silveira levasse um abraço para a Zilá. Falou que
quando era responsável pelo transporte da saúde que sempre atendia o lar dos Velhinhos nas suas
demandas de carro. Falou que esse estreitamento de laços é muito importante. Falou que é muita
correria e ainda não conseguiu fazer uma visita ao Lar. Falou que está abraçando a causa do Lar.
Falou que a questão de córregos nas divisas do |município é sempre muito complicado e disse que
antes podia migrar a família do Município vizinho mas mais que hoje não é mais possível. Falou
que ficou sabendo que autoridades iriam se reunir para resolver o problema das divisas. Falou que
para isso acontecer é necessário cobrar. Falou de reclamações de Bom Recreio e outros lugares que
não são atendidos aqui no Município. Agradeceu ao secretário Rodolfo pelo retorno das atividades
de futebol com as crianças que era um anseio dos pais. Parabenizou a todos os pais pelo dia dos pais
e pediu que cada um que tem o seu pai que aproveite esse momento. Falou que seu pai sempre o
abraça e diz que o ama. A seguir foi franqueada a palavra ao vereador José Teodoro de almeida que
cumprimentou a todos, agradeceu a presença da Sra. Ivanete Silveira e Elaine Silveira
representantes do lar dos Velhinhos do Caparaó e disse que está à disposição. Comentou a situação
das divisas e disse que o Córrego do Mafra também sofre e disse que é preciso encontrar uma
solução para este caso. Encerrou sua fala dizendo que quando se trata de saúde é complicado não ter
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atendimento. Nada mais a tratar, o presidente da Mesa Diretora declarou encerrada a sessão, da qual
lavrou-se a presente ata, que aprovada, vai assinada pelo Secretário, presidente e quem mais desejar.
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