Câmara Municipal de Irupi
ATA DA DÉCIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
IRUPI, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM
Aos (20) vinte dias do mês de outubro 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 33
de 1 a 4. Foi feita a chamada nominal dos vereadores. Foram lidas as Indicações de nº 160 a 168/2021;
Foi lido o requerimento de nº 014/2021; Foi lido o Projeto de Lei nº 019/2021 “CONCEDE ABONO
PECUNIÁRIO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFEITO EXERCÍCIO E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. Foi lido o Projeto de Lei nº 020/2021 “RATIFICA
ALTERAÇÕES PROMOVIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO PÚBLICO POR MEIO DE
DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLÉIA GERAL CIM POLO SUL, NO TOCANTE AO INGRESSO
DE NOVO MUNICÍPIO CONSORCIADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. A seguir passou à
ordem do dia. Na Ordem dia, a ata da sessão anterior foi colocada à disposição dos vereadores e
aprovada por unanimidade. As Indicações de nº 160 a 168/2021, que postas para apreciação do
Plenário, foram aprovadas por unanimidade. O Requerimento de nº 014/2021 que posto para
apreciação do Plenário, foi aprovado por unanimidade. A seguir a Presidente da Mesa Diretora
solicitou Parecer Verbal para a Comissão de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento referente ao
Projeto de Lei nº 019/2021 onde recebeu pareceres favoráveis. Logo, o pareceres favoráveis das
Comissões, que postos para discussão e votação do Plenário, foram aprovados por unanimidade, a
seguir o Projeto de Lei 019/2021 que posto em discussão o Vereador Jalmas Raider de Freitas,
discutiu o projeto e disse que houve questionamentos por parte dos professores mas que o Legislativo
está a favor da classe. Sugeriu que no ano que vem a comissão avaliadora se organize para não gerar
as mesmas dúvidas. Falou da perca salarial. Logo, o vereador Oseias Pires Soares disse que foi uma
matéria polêmica, mas que correram atrás para que ninguém tenha prejuízos. Falou que todos os
vereadores são a favor do projeto. Logo, foi posto em votação e aprovado por unanimidade. A seguir
a Presidente da Mesa Diretora solicitou Parecer Verbal para a Comissão de Justiça e Redação e
Finanças e Orçamento referente ao Projeto de Lei nº 020/2021 onde recebeu pareceres favoráveis.
Logo, o pareceres favoráveis das Comissões, que postos em discussão e votação, foram aprovados
por unanimidade. Após, o Projeto de Lei nº 020/2021 que posto em discussão e votação do Plenário
foi aprovado por unanimidade. A seguir foi franqueada a palavra aos vereadores. Usando a palavra o
Vereador Silvio Nogueira da Cunha, cumprimentou a todos, agradeceu a presença dos professores,
falou do projeto que concede abono aos professores e disse que não se pronunciou antes por falta de
conhecimento da matéria, mas que se inteirou do assunto junto ao executivo. Mencionou os
profissionais que irão receber o abono. Falou que os professores merecem muito mais e que sempre
estará à disposição. Falou que o número de aluno matriculado no Município pode influenciar e
incentivou os pais a matricular seus filhos no Município. Parabenizou os professores pelo seu dia
ocorrido no dia 15 de outubro e agradeceu a dedicação de cada professor. Parabenizou as meninas
pelo campeonato de futebol, bem como o Secretário de Esporte. Falou do campeonato Downhill que
vai acontecer no próximo fim de semana. Falou que seu voto foi favorável ao abono dos professores
e explicou os motivos. A seguir foi franqueada a palavra ao vereador José Teodoro de Almeida que
cumprimentou a todos, falou que uma colega ligou pedindo ajuda para esclarecimentos sobre o abono
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dos professores e disse que correu atrás de informações e trouxe esclarecimentos. Falou que está a
disposição dos professores e servidores do Município. Orientou a população Irupiense a ajudar na
arrecadação fazendo suas guias de produtos no Município e emplacando os carros aqui. A seguir foi
franqueada a palavra ao vereador José Carlos Nunes Moreno que cumprimentou a todos, falou que
não é abono é direito adquirido. Falou das condições das escolas e de verba liberada com valor
expressivo para a reforma das mesmas, junto ao Secretário de Estado Sr. Gilson Daniel. Falou das
condições das escolas. Falou que não está do lado dos professores e nem da educação e sim do lado
certo, do lado do povo. Falou do trabalho que o Secretário de esportes vem desempenhando e citou
eventos realizados. Falou da situação das quadras de esportes e campo de futebol onde os jogadores
não contam com vestiário e nem bebedouro e pediu ao Secretário de Obras que resolva o problema.
Falou de valores que Viana vai pagar de FUNDEB e disse que não quer comparar com Irupi. Falou
que o Município perdeu quatro milhões e meio e que mandou um projeto para esta Casa para
aprovação de empréstimo, onde ele e o vereador Silvio Nogueira da Cunha foram contra sua
aprovação. Finalizou dizendo para os professores que isso não é abono e sim um direito. A seguir foi
franqueada a palavra ao vereador João Batista Nunes que cumprimentou a todos, agradeceu a
presença dos professores e disse que os mesmos não merecem só o abono e sim reajuste salarial.
Falou que se hoje estamos onde estamos graças ao trabalho dos professores. O vereador José Carlos
Nunes Moreno solicitou um aparte, aparteado falou do trabalho dos professores nesse período de
pandemia e disse que os mesmos ficam o tempo todo a disposição dos alunos. Falou das condições
da internet nas escolas que tem dificultado o trabalho dos professores. O vereador João Batista
prosseguiu sua fala dizendo que está à disposição dos professores. Falou de visita que realizou nas
escolas e pediu atenção para a escola do Burro Frouxo. Falou de árvore no pátio da escola do Córrego
Tia Velha. Falou que está nesta Casa para lutar pelo povo. Citou suas indicações comentando cada
uma delas. A seguir foi fraqueada a palavra ao vereador Adailton Augusto Gripp que cumprimentou
a todos e em especial aos professores, falou que fez magistério e que sente como se fosse da classe.
Falou de questionamentos no face book. Falou que não buscou esclarecimentos sobre o abono dos
professores junto ao Executivo mas que se orientou com o jurídico desta Casa. Falou de luta pelos
servidores de todas as categorias e disse que esta casa sempre estará lutando pelo bem de toda a
população dentro da lei. Falou que o Assessor Jurídico desta casa está à disposição para orientar e
esclarecer tudo que for necessário. Falou do papel do vereador e justificou seu voto favorável ao
abono. A seguir foi franqueada a palavra ao vereador Jalmas Gomes de Freitas que cumprimentou a
todos, parabenizou equipe médica de nosso Município que vem lutando todos os dias frente a
pandemia. Agradeceu ao secretário de Obras pela reforma do quebra-molas no Córrego Burro Frouxo.
Falou de trabalhos nas escolas municipais onde citaram seu nome como exemplo e disse que ficou
muito feliz. Comentou seu requerimento que solicita escola estadual para o Município de Irupi.
Parabenizou o vereador José Carlos pelo requerimento junto ao Secretário de Estado, entretanto,
informou que a Administração já tinha recebido no dia 18 de setembro as informações de que a verba
já estava liberada e disse que o vereador José Carlos apareceu de última hora. Falou que realmente as
escolas precisam de reforma. Falou que ficou indignado de o vereador José Carlos Nunes Moreno
pegar carona de última hora sendo que o mérito é da Administração. A seguir foi franqueada a palavra
ao vereador Oseias Pires Soares que cumprimentou a todos. Falou que o vereador José Carlos Nunes
Moreno pegou carona sim na verba que vem para reforma das escolas. Falou de outros pedidos como
Rua Laurentina Miranda Leal, 202 – Centro – Irupi - ES / Site oficial: www.camarairupi.es.gov.br

Câmara Municipal de Irupi
laboratórios de informática e outros. O vereador José Carlos solicitou um aparte e o vereador Oseias
Pires Soares não concedeu. Falou que Welington Mariano pediu reforma da ponte. Falou que os carros
do Município têm que estar adesivados e agradeceu ao prefeito Edmilson Meireles que cumpriu a
Lei. Agradeceu ao Secretário de Obras Sr. Genilson Correa que atendeu seu pedido e jogou saibro na
serra do Aventureiro. Falou da situação da ponte no Sinval Pimentel e pediu providências. Falou que
é fácil criticar a Administração e citou recursos que a Administração vem conquistando. Citou várias
obras. Falou que está trabalhando em prol do povo e que não é oposição e nem situação. Falou de
pedidos do vereador Jalmas Raider de Freitas e Adailton Augusto Gripp onde solicitaram pão para os
funcionários da saúde. Falou que a população do Córrego do Aventureiro vem perguntando o porquê
de não estar funcionando o posto de saúde no referido Córrego. Falou que a funcionária Tamires fala
embaralhado e que não entende o que a mesma fala. Falou que se funcionário não trabalha que troque
ele e que envie para outro lugar como por exemplo um Distrito, falou que é um desabafo. Falou que
elogia quem faz mas também critica aqueles que não trabalham. O Vereador Silvio Nogueira da
Cunha solicitou um aparte, aparteado disse que não concorda de mandar um funcionário que não
trabalha para um Distrito. O vereador Oseias Pires Soares continuou sua fala dizendo que o povo de
São José e Santa Cruz faz os funcionários que vão para lá trabalhar. A seguir foi fraqueada a palavra
ao vereador Romildo Oliveira da Silva que cumprimentou a todos, parabenizou a Funcionária Clair
Fonseca e dona Maria pela conquista da aposentadoria. Parabenizou os professores, Secretário de
Esporte Sr. Rodolfo Afonso pelo trabalho que vem desempenhando. Parabenizou o Deputado José
Esmeraldo que destinou várias verbas para o Município de Irupi. A seguir a Presidente da Mesa
Diretora solicitou que o seu Vice Romildo Oliveira da Silva tomasse seu lugar para que pudesse fazer
o uso da tribuna, usando a palavra cumprimentou a todos, falou que esta Casa está de acordo com os
professores. Falou do carro pipa que tem atendido a demanda da população. Agradeceu aos
funcionários que trabalham com as máquinas do Município e disse que não medem esforços nesse
período de fortes e frequentes chuvas. Agradeceu a equipe do lixo que tem feito um trabalho bacana
e orientou a população a organizar o lixo. Agradeceu ao Governador do Estado Sr. Renato Casagrande
e Secretário de Agricultura do Estado do ES, Sr. Paulo Folheto pela patrol enviada para o Município
de Irupi. Falou que a população precisa cobrar mais. Falou de pedidos de reforma das escolas. Logo,
retornou seu lugar na Mesa e passou a palavra ao vereador Jalmas Raider de Freitas que fez
homenagem a Dona Maria e Clair Fonseca pela conquista da aposentadoria. A seguir a presidente da
Mesa Diretora agradeceu a presença de todos. 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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