Câmara Municipal de Irupi
ATA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
IRUPI, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM.
Aos (06) seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às dezoito horas, reuniramse em caráter ordinário, os vereadores da Câmara Municipal de Irupi. Foi lido o texto bíblico Salmos
133. Foi feita a chamada nominal dos vereadores. Foram lidas as correspondências recebidas; Foram
lidas as Indicações de nº 197 a 216/2021; Foi lido o Projeto de Lei nº 022/2021 de origem do Poder
Executivo “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PROCEDER À DOAÇÃO DE TERRENO AO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PARA CONSTRUÇÃO DO PELOTÃO DA POLÍCIA MILITAR
NO MUNICÍPIO DE IRUPI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”; Foi lido o Projeto de Lei nº
23/2021 de origem do Poder Executivo “ALTERA O ANEXO III – TABELA DE VENCIMENTOS
DA LEI Nº 979, DE 17 DE ABRIL DE 2020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”; Foi lido o Parecer
nº 015/2021 da Comissão de Finanças e Orçamento e o Parecer nº 022/2021 da Comissão de Justiça
e Redação referentes ao Projeto de Lei nº 018/2021; Foi lido o Parecer nº 016/2021 da Comissão de
Finanças e Orçamento e o Parecer nº 021/2021 da Comissão de Justiça e Redação referentes ao
Projeto de Lei nº 021/2021. Foi lido o Parecer nº 014/2021 da Comissão de Finanças e Orçamento e
o Parecer nº 020/2021 da Comissão de Justiça e Redação referentes ao Projeto de Lei nº 003/2021 de
origem do Poder Legislativo; foi lido o Parecer nº 013/2021 da Comissão de Finanças e Orçamento
e o Parecer nº 019/2021 da Comissão de Justiça e Redação referentes ao Projeto de Lei nº 002/2021
de origem do Poder Legislativo. A seguir passou-se 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
197 a 216/2021, que postas para apreciação do Plenário, foram aprovadas por unanimidade. O Parecer
nº 015/2021 da Comissão de Finanças e Orçamento e o Parecer nº 022/2021 da Comissão de Justiça
e Redação referentes ao Projeto de Lei nº 018/2021 que postos para apreciação do Plenário foram
aprovados por unanimidade. Logo, o Projeto de Lei nº 018/2021 que posto para apreciação do
Plenário foi aprovado por unanimidade em 1º turno. O Parecer nº 016/2021 da Comissão de Finanças
e Orçamento e o Parecer nº 021/2021 da Comissão de Justiça e Redação referentes ao Projeto de Lei
nº 021/2021 que postos para apreciação do Plenário foram aprovados por unanimidade. Logo, o
Projeto de Lei nº 021/2021 que posto para apreciação do Plenário foi aprovado por unanimidade em
1º turno. O Parecer nº 014/2021 da Comissão de Finanças e Orçamento e o Parecer nº 020/2021 da
Comissão de Justiça e Redação referentes ao Projeto de Lei nº 003/2021 que postos para apreciação
do Plenário foram aprovados por unanimidade. Logo, o Projeto de Lei nº 003/2021 que posto para
apreciação do Plenário foi aprovado por unanimidade. O Parecer nº 013/2021 da Comissão de
Finanças e Orçamento e o Parecer nº 019/2021 da Comissão de Justiça e Redação referentes ao
Projeto de Lei nº 002/2021 que postos para apreciação do Plenário foram aprovados por unanimidade.
Logo, o Projeto de Lei nº 002/2021 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 no Projeto de Lei nº 022/2021 onde recebeu parecer
favorável. Logo, os Pareceres favoráveis da Comissão de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento
que postos em discussão o Vereador Jalmas Raider de Freitas discutiu o parecer e disse que tiveram
reunião com a Polícia Militar para discutir sobre os benefícios da instalação do pelotão em Irupi, falou
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que eles têm 2 anos para iniciar a obra, caso contrário, o terreno e devolvido para o Município. Ainda
em discussão o vereador Oseias Pires Soares afirmou ser favorável a matéria e disse que são 2 anos
para concluir a obra e não começar, falou que a proposta é construir o pelotão na quadra, mas que é
necessário construir a quadra em outro lugar. Logo, a Presidente da Mesa colocou o Projeto em
votação do Plenário onde 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 no Projeto de
Lei nº 023/2021 onde recebeu parecer favorável. Logo, os Pareceres favoráveis da Comissão de
Justiça e Redação e Finanças e Orçamento que postos em discussão e votação foram aprovados por
unanimidade. Logo, o Projeto de Lei nº 023/2021 que posto em discussão, o vereador Jalmas Raider
de Freitas agradeceu aos colegas vereadores por serem favoráveis a aprovação da matéria, agradeceu
ao Prefeito Edmilson Meireles e disse que com certeza a população está muito feliz. O vereador
Oseias Pires Soares falou que tem mais de 20 anos que não tem aumento de salário, falou que
funcionário é bem cobrado, mas não é bem remunerado. Parabenizou o Prefeito Edmilson Meireles e
disse que a matéria foi promessa de campanha. Falou que a aprovação do projeto é uma conquista. A
Seguir o vereador Adailton Augusto Gripp agradeceu o Prefeito Edmilson Meireles pelo envio do
Projeto em tela, falou que ele, Oseias e Jalmas são funcionários públicos. Falou que a Câmara passada
aprovou esse projeto e agora está sendo aplicado. Parabenizou e disse que é uma conquista de todos.
A seguir o vereador José Carlos Nunes Moreno falou que não é aumento de salário e sim regularizar
o que vem perdendo ao longo dos anos. Falou que além desse reajuste a Administração tem que dar
30 % de aumento. A seguir foi franqueada a palavra aos vereadores, usando a palavra o vereador
Jalmas Gomes de Freitas falou de sua reunião com Deputado José Esmeraldo no dia 30 de novembro.
Falou do calçamento do bairro jequitibá e disse que o tempo firmando deve iniciar as obras.
Parabenizou Adilson Oliveira Sindra responsável pela Caritas que tem feito um belo trabalho social
no Município. Falou do cartório do estado e anunciou para a população o direito de casamento social.
Falou de verba que Deputado Ted Conti enviou para Irupi no valor de 300 mil para aquisição de
ambulância. Falou da situação do prédio do hospital e da necessidade de reforma e disse que no
máximo até maio o prédio já será de propriedade do Município. Falou que já vai montar a 5ª equipe
do PSF e acredita que vai melhorar os atendimentos. Falou da obra da creche e disse que fevereiro já
deve inaugurar. Falou da situação do lixo no Município de Irupi. Pediu que encaminhasse oficio para
a Administração sobre a situação do lixo, a presidente indeferiu e disse que é necessário fazer através
de requerimento e aprovação do plenário. a seguir foi franqueada a palavra ao vereador Oseias Pires
Soares que cumprimentou a todos, parabenizou o vereador Jose Carlos Nunes Moreno pela reunião
realizada na Vila do Devair e agradeceu o Secretário de Obras em exercício por ter atendido seus
pedidos. Falou da situação da Vila do Devair. Agradeceu os servidores pelos serviços prestados. Falou
da situação do piso da creche. Parabenizou a Secretária de Cultura Lélia Cardoso pela ornamentação
da Praça Central e disse que os gastos foram baixos. Falou da situação do lixo e das condições
expostas que os funcionários ficam. Falou que nossa cidade não é uma princesinha com a situação
que se encontra o lixo e pediu providencias. Mandou recado para o Secretário de transporte que pega
carro do Município e vai para seu sitio nos finais de semana e que a população procura os vereadores
e reclamam. Falou da situação do atendimento da saúde no postinho do Distrito de Santa Cruz e disse
que procurou os responsáveis e os mesmos disseram que será resolvido até janeiro. Falou que saúde
é prioridade e que o PA atende cerca de 80 pessoas e a maioria é PSF. A seguir foi franqueada a
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palavra ao vereador José Teodoro de Almeida que cumprimentou a todos, falou que muitos estavam
cobrando o plano de carreira e que ficou muito feliz com a aprovação do projeto. Agradeceu
Secretários e funcionários do Município de Irupi pelos serviços prestados. Falou da situação do lixo
em alguns pontos e chamou a atenção da população para organizar o lixo e jogar dentro da lixeira. A
Seguir foi franqueada a palavra ao vereador José Carlos Nunes Moreno que cumprimentou a todos,
comentou a fala do vereador Jose Teodoro de Almeida e disse que foi sabias suas palavras sobre o
lixo. Falou que não é fácil ser prefeito, mas que precisa de planejamento. Falou que o prefeito nomeia
Secretário para pagar favor político e aí dá nisso. Falou da situação do lixo em todo o Município.
Falou que existe pessoas competentes no Município para gerir e porque não substitui o secretário?
Falou da situação da Vila do Devair e disse que aquele povo precisa de atenção. Falou da situação da
rua da matinha e disse que ninguém tomou providências. Falou da situação do prédio do hospital.
Falou da iluminação pública e disse que não se pode comparar prefeito atual com anterior. Falou do
lixo, estradas ruins, poucas vagas no PA e outros problemas no Município. Relatou o atendimento
que Nelson padeiro recebeu no PA. Falou que médico do interior ganha bem. Falou que socorreu uma
senhora e que a mesma foi mal atendida no hospital. Comentou suas indicações. Falou do reajuste e
disse que os funcionários precisam muito mais que isso. A seguir foi franqueada a palavra ao vereador
Silvio Nogueira da Cunha que cumprimentou a todos, falou que estão dando muitas chances para os
secretários Municipais, mas que infelizmente não tem tido êxito e que é caso de Ministério Público.
O vereador Jose Carlos Nunes Moreno solicitou um aparte, aparteado falou de cobranças repetitivas
e pediu que o prefeito substitua o Secretário da pasta. O vereador Silvio continuou sua fala e comentou
sobre a reunião com o pelotão da polícia militar pedindo segurança. Falou que é resposta de seu
pedido e que em breve será construído. Falou que é necessário manter a quadra em algum outro lugar.
Falou do projeto de reajuste disse que é muito justo essa correção e que venha o aumento para não
ficar tão defasado, agradeceu e disse que é uma obrigação da administração. Parabenizou a Secretária
de Cultura Lélia Cardoso pela ornamentação da Praça Central. Comentou suas indicações e pediu que
o Secretário da pasta olhe com carinho para seus pedidos. Falou que nossos Munícipes vêm
reclamando do local de atendimento do Banco do Brasil e falou do anseio da população por um banco.
Falou do natal solidário que está sendo organizado pelo pelotão da polícia militar e pediu que as
pessoas doem. Falou da importância da aprovação do projeto de doação de área para construção do
pelotão da polícia em Irupi. Falou da Secretaria de Esporte e de seus projetos. Falou da situação da
ponte em Santa Cruz e pediu que construa a cabeça da ponte para evitar acidentes. Parabenizou
Diretores, professores e alunos da Escola Bernardo Horta pelas oficinas realizadas. A seguir foi
franqueada a palavra ao vereador João Batista Nunes que cumprimentou a todos, falou que junto com
vereador Oseias convidou a Responsável pelo trabalho das Agentes Comunitárias e a mesma não
compareceu. Falou da situação do lixo no Município e disse que o responsável é o Secretário de
Agricultura Sr. André Felipe Nascimento Mota. Orientou a população que estiver com lixo fedendo
na sua porta que leve e jogue na Secretaria de Agricultura. Falou do reajuste salarial e disse que é
merecido. Falou que os funcionários não sabem a força que tem se unirem. Falou da situação das
Vilas que não estão legalizadas e disse que mesmo irregular estão lutando nesta casa por elas. O
vereador José Carlos Nunes Moreno solicitou um aparte, aparteado disse que 95% das Vilas não são
legalizadas e mesmo assim o Estado consegue mandar verbas para elas, visto que algumas já
receberam. Falou que quando chega o período eleitoral que vão pedir voto e fazer promessas então
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tem que levar estrutura para as Vilas. O vereador João Batista Nunes prosseguiu sua fala dizendo que
é necessário legalizar as Vilas. Parabenizou a professora Marilza Pimentel pelo trabalho que vem
desempenho na escola. Falou do atendimento médico e disse que se eles não trabalham que o
Município mande embora. O vereador Oseias Pires Soares solicitou um aparte, aparteado disse que a
população tem que cobrar mesmo. O vereador João Batista Nunes encerrou sua fala agradecendo a
presença de todos. A seguir foi franqueada a palavra ao vereador Romildo Oliveira da Silva que
cumprimentou a todos, falou do plano de carreira e disse que é uma luta sua desde 2014. Parabenizou
a Secretária de Cultura pela ornamentação na Praça Central. Parabenizou o Secretário Esportes,
Secretário de Obras. 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 o Prefeito Edmilson Meireles de Oliveira pelo presente concedido
aos funcionários que foi o reajuste. Agradeceu a Secretária de Cultura Lélia Cardoso pelo belíssimo
trabalho na Praça Central. Falou do destaque do Município no que diz respeito a transparência. Falou
da situação da Rua da Matinha e disse que a Administração já está tomando providências e que em
breve serão beneficiados. 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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