Câmara Municipal de Irupi
ATA DA VIGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IRUPI, ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM.
Aos (22) vinte e dois dias do mês de novembro 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
Provérbios 11. Foi feita a chamada nominal dos vereadores. Foram lidas as Indicações de nº 189 a
196/2021; Foi lido o Projeto de Resolução nº 003/2021 “MUDA DATA DA SESSÃO ORDINÁRIA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IRUPI E DA OUTRAS PROVDÊNCIAS”; Foi lido o Projeto de
Lei nº 002/2021 de origem do Poder Legislativo “DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARREIRA DOS
SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE IRUPI–ES, ESTABELECE NORMAS GERAIS
DE ENQUADRAMENTO, INSTITUI TABELA DE VENCIMENTOS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”; Foi lido o Projeto de Lei nº 003/2021 de origem do Poder Legislativo “DISPÕE
SOBRE A NOVA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IRUPI,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO”; Foi lido o Parecer nº 018/2021 da Comissão de Justiça e Redação
referente ao Projeto de Lei Complementar nº 001/2021. Foi lido o Parecer nº 012/2021 da Comissão
de Finanças e Orçamento referente ao Projeto de Lei Complementar nº 001/2021. 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 189 A 196/2021, que postas para apreciação do
Plenário, foram aprovadas por unanimidade. O Parecer de nº 018/2021 da Comissão de Justiça e
Redação e o Parecer nº 012 da Comissão de Finanças e Orçamento referentes ao Projeto de Lei
Complementar nº 001/2021 que postos para apreciação do Plenário foram aprovados por
unanimidade. Logo, o Projeto de Lei Complementar nº 001/2021 que posto em discussão e votação
do Plenário, foi aprovado por unanimidade, conforme determina a Lei Orgânica do Município de
Irupi (maioria absoluta). A seguir a Presidente da Mesa Diretora solicitou Parecer Verbal para a
Comissão de Justiça e Redação referente ao Projeto de Resolução nº 003/2021 onde recebeu parecer
favorável. Logo, o Parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação que posto em discussão e
votação do Plenário foi aprovado por unanimidade. Após, o Projeto de Resolução 003/2021 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 Oseias Pires Soares cumprimentou a todos, comentou
suas indicações e explicou a importância de cada uma delas. O vereador José Carlos Nunes Moreno
solicitou um aparte, aparteado, disse que esteve 3 vezes no hospital na semana passada e viu a situação
do piso e dos banheiros do Pronto Atendimento. Falou de questionamentos dos funcionários da Saúde
e de condições que os mesmos tem para trabalhar. Falou de funcionários e Secretários que andam nos
carros públicos nos fins de semana, e com o preço que a gasolina está, daria para pagar café da manhã
para funcionários, remédios e outros, logo, agradeceu a palavra. O vereador Oseias prosseguiu
comentando suas indicações. Agradeceu ao Secretário de Obras em exercício que atendeu seu pedido
depois do horário de expediente. A seguir foi franqueada a palavra ao vereador José Teodoro de
Almeida que cumprimentou a todos, agradeceu o público presente. Agradeceu o Secretário em
exercício Sr. Everaldo Fernandes Machado e Darci Camilo por atender suas demandas nesses dias
chuvosos. A seguir foi franqueada a palavra ao vereador José Carlos Nunes Moreno que
cumprimentou a todos, falou que neste final de semana, diante das fortes e frequentes chuvas, viveram
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momentos tristes por falta de planejamento da Administração. Falou de sua publicação no Facebook
e da situação da Rua da Matinha com a queda do barranco e disse que as pessoas que ali residem não
tem condições psicológicas para dormir nos dias chuvosos. Falou que depois das tragédias em 2020
o Município poderia ter se planejado junto a equipe de engenheiros para as próximas chuvas. Falou
de cobrança de iluminação pública que está sendo cobrada nas contas e a população não usufrui dos
benéficos. Falou de investimentos que a prefeitura poderia ter efeito. O vereador Oseias Pires Soares
solicitou um aparte, aparteado falou da situação da Rua da Matinha e apresentou soluções para
resolver o problema de enchente na Cidade. O vereador José Carlos prosseguiu sua fala agradeceu o
Sr. Adelson pela presença e falou de problemas na rede fluvial nas proximidades de sua casa. Falou
que Secretários e vereadores foram lá para ver a situação, mas nada foi resolvido. Falou que entende
que a política de Irupi é disputa de poderes. Agradeceu a Secretária de Ação Social pelo trabalho que
vem sendo realizado e o Secretário da defesa Civil Sr. Denílson Gomes das Silva. Pediu que o
Secretário de Agricultura André Felipe Nascimento Mota encaminhe relatório das maquinas do
PRONAF de setembro a novembro. Falou da máquina que chegou para o Município e pediu que os
envolvidos fiscalizem os trabalhos. Finalizou dizendo que o Município precisa dar condições de
trabalho para os funcionários. A seguir foi franqueada a palavra ao vereador João Batista Nunes que
cumprimentou a todos, falou da situação da Rua da Matinha com as fortes chuvas e consequentemente
queda do barranco. Falou que é possível resolver o problema sim. Falou que é preciso planejar e
executar no período da estiagem. Falou da situação da Rua Floriano Soares que tem casa trincando
com as chuvas de 2020 e que é necessário resolver. O vereador Oseias Pires Soares solicitou um
aparte, aparteado disse que a Administração prometeu que assim que estiasse que resolveria o
problema e até hoje não foi resolvido e solicitou explicação por parte do Secretário de Obras e
Secretário de Defesa Civil dos motivos de não ter resolvido. Falou que não tem palhaço aqui na
Câmara e disse que está nessa Casa para defender o povo. O vereador João Batista continuou sua fala
pedindo a Presidente que convoque a Senhora Tamires para dar explicação sobre o não atendimento
por parte de alguns agentes comunitários de saúde. Falou da situação da “ponte do Vezinho”. Falou
do dreno que precisa ser construído no Córrego do Aventureiro. Parabenizou o trabalho do Secretário
em exercício Sr. Everaldo Fernandes machado e do Darci Camilo. Falou que o mérito é do povo.
Apresentou algumas demandas no Município como colocar saibro no morro da caixa d’água e outras
necessidades do Córrego Tia Velha. Falou que protocolou oficio junto ao Governo do Estado
solicitando muro de arrimo para a Rua da Matinha. O Vereador José Carlos Nunes Moreno solicitou
um aparte, aparteado falou sobre as trincas nas casas da Rua Floriano Soares e da necessidade de
dreno nos Córregos. O vereador Joao Batista encerrou sua fala dizendo que o Município de Ibatiba
fez drenos e resolveu o problema. A seguir foi franqueada a palavra ao vereador Adailton Augusto
Gripp que cumprimentou a todos, agradeceu o Secretário de Obras Sr. Genilson Correa e toda sua
equipe por ter atendido seu pedido sobre reforma de ponto de ônibus. Falou que tem que cobrar, mas
que também tem que agradecer. Agradeceu o Deputado Amaro Neto pelas emendas destinadas ao
Município de Irupi. Falou das chuvas desde 2020 e dos problemas causados por ela. Falou que os
vereadores tem corrido atrás de emenda para ajudar o Município. Falou da situação da Rua da
Matinha. Falou da máquina que chegou para o município a pedido da Vereadora Virginia Cristina da
Silva Correa junto ao Deputado Luciano Machado. O vereador José Carlos Nunes Moreno solicitou
um aparte, aparteado disse que fica feliz de o município receber a máquina. Falou que a
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Administração não tem planejamento para usar equipamentos caros. O vereador Adailton Augusto
Gripp continuou sua fala, dizendo que conversou com a Administração sobre a situação da Rua da
Matinha. Falou que Município vizinho desapropriou as casas de riscos e construiu outras em áreas
seguras. Encerrou dizendo que é necessário buscar soluções. A seguir foi fraqueada a palavra ao
vereador Jalmas Raider de Freitas que cumprimentou a todos, falou de oficio do Lar dos Velhinhos e
pediu que encaminhasse para o Secretário de saúde que é responsável pela demanda. Falou sobre a
situação da Rua da Matinha e sugeriu soluções. Falou da situação da vila do Devair. Falou que não
quer falar de Secretário e que só vai falar ano que vem. O vereador José Carlos solicitou um aparte,
aparteado discordou do vereador Jalmas quando disse que vai deixar para falar ano que vem e que é
preciso olhar com olhar humano. O vereador Jalmas Raider de Freitas disse que tem que cobrar o
executivo sim. Agradeceu o Técnico do INCAPER Sr. Ediézio pelo trabalho que vem realizando no
Município e pelos 65 anos. Falou do Raio X no Município. Falou da necessidade de plantonista para
atendimento das máquinas da Secretaria de Obras. Agradeceu ao Deputado José Esmeraldo e Dary
Pagung pela emenda destinada a APAE. 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. Agradeceu ao Governador Renato Casagrande, Secretário de Estado
Paulo Folleto e Deputado Estadual Luciano Machado pela entrega da máquina. Agradeceu ao
vereador Silvio Nogueira da Cunha que esteve presente na reunião junto ao Executivo para discutir
um projeto em pauta. Agradeceu o Secretário em exercício Sr. Everaldo Fernandes Machado e Darci
Camilo pelo empenho no desempenho de suas funções. Falou da situação da Rua da Matinha devido
às fortes chuvas e disse que conversou com o Prefeito Edmilson Meireles e o mesmo disse que vai
resolver. Falou da situação de Irupi e Municípios vizinhos devidos às fortes e frequentes chuvas. 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.
OSEIAS PIRES SOARES:07114882742
cn=OSEIAS PIRES SOARES:07114882742, c=BR,
o=ICP-Brasil, ou=RFB e-CPF A3,
email=BENTO.CONTABILIDADE@OUTLOOK.COM
2021.11.24 16:54:00 -03'00'

OSÉIAS PIRES SOARES
Secretário

VIRGINIA CRISTINA DA SILVA CORREA:07819472782
cn=VIRGINIA CRISTINA DA SILVA
CORREA:07819472782, c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=presencial, email=certificadodigitaliuna@gmail.com
2021.11.24 16:54:52 -03'00'

VIRGÍNIA CRISTINA DA SILVA CORREA
Presidente da Câmara

Rua Laurentina Miranda Leal, 202 – Centro – Irupi - ES / Site oficial: www.camarairupi.es.gov.br

