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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA
MUNICIPAL
DE
VILA
VALÉRIO, DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, DO DIA 03 DE OUTUBRO DE
2018, SOB A PRESIDÊNCIA DO
VEREADOR ADILSON GELTNER.
Aos três dias do mês de outubro do ano
dois mil e dezoito, nesta Cidade de Vila Valério, do Estado do Espírito Santo, reuniu-se a
Câmara Municipal em sua Sede, situada à Rua Natalino Cossi, n.° 100, Centro, às 18
(dezoito) horas e 30 (trinta) minutos, sob a presidência do Vereador Adilson Geltner.
Dando início aos trabalhos, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário que
fizesse a chamada e posteriormente, o registro de presenças dos Senhores Vereadores,
a saber: Adilson Geltner, Artulino Kerner, Cassimiro José Brumatti, Cláudio Bins, Darcy
Ribeiro dos Santos, Flávio Caetano, Miguel dos Santos e Ricelio Linhares De Martins.
Ausente o Vereador Osvaldo de Oliveira. Havendo número legal, o Senhor Presidente
declarou aberta a Sessão e início dos trabalhos. A seguir, anunciou a hora destinada ao
Expediente e colocou a Ata da Sessão anterior em votação, a qual foi aprovada por
unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou a leitura das matérias, que
foram as seguintes: Mensagem n.º 030/2018, de autoria do Executivo Municipal, que
encaminha o Projeto de Lei n.º 032/2018, que “Dispõe Sobre a Execução de Atividades
de Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Sob a Forma de Plantão, e Dá Outras
Providências”; Mensagem n.º 031/2018, de autoria do Executivo Municipal, que
encaminha o Projeto de Lei n.º 033/2018, que “Dispõe Sobre a Lei Orçamentaria Anual
que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Vila Valério para o Exercício
Financeiro de 2019”. Não havendo mais nenhuma matéria para ser lida no Expediente, o
Senhor Presidente anunciou a Tribuna Livre e não havendo nenhum cidadão inscrito
para falar o Senhor Presidente anunciou a hora dos Oradores inscritos e concedeu a
apalavra ao Vereador Ricélio Linhares, que inicialmente cumprimentou a todos os
presentes. Em seguida, discorreu sobre a iluminação pública municipal e informou que o
contrato firmado com a empresa responsável pela manutenção do referido serviço
público está a expirar e, por isso, o Executivo Municipal realizará licitação para nova
contratação. Diante desse fato, solicitou desde já a futura contratada que faça a
manutenção e os reparos necessários na iluminação pública com mais frequência.
Destacou que há aproximadamente 70 lâmpadas queimadas em todo o município,
sendo que só no centro da cidade há 20 lâmpadas nessa situação. Diante do exposto,
reivindicou que providências sejam tomadas para resolução do problema. Dando
prosseguimento ao seu pronunciamento, o Vereador e orador Ricélio Linhares falou em
relação a um pedido feito ao Presidente desta casa, no sentido de adotar providências
para dar condições ao Executivo Municipal visando à aquisição de uma área para
construção de um novo cemitério. Constatou que é preciso analisar a situação, pois o
cemitério municipal está lotado. Segundo o orador, diante disso, a população corre o
risco de não ter um local apropriado para sepultar seus entes queridos. Em virtude do
fato mencionado, fez um apelo ao Prefeito Municipal e sua equipe, bem como reiterou
ao Presidente da Câmara Municipal, que adote as medidas necessárias para viabilizar a
construção de um novo cemitério. A seguir, mencionou que as novas placas de
sinalização de trânsito foram instaladas no município. Segundo o orador, ainda não é do
conhecimento de toda a população e, por isso, alguns motoristas estão sendo multados.
Diante de tais fatos, solicitou ao Prefeito e aos demais Vereadores que dialoguem com o
Comandante da Polícia Militar, a fim de que seja instituído um prazo razoável para
a população se adequar às novas regras de trânsito da cidade. Finalizando, parabenizou
o Prefeito Municipal e a sua equipe, pela a obra que se inicia de pavimentação do centro
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de Vila Valério e agradeceu a atenção de todos. Neste momento, o Senhor Presidente
passou a Presidência desta Casa ao Vice-Presidente Vereador Artulino Kerner para
fazer o uso da palavra. Inicialmente, cumprimentou a todos os presentes. Em seguida,
chamou atenção de todos sobre o Projeto de Lei nº 033/2018, que consiste no
orçamento para o exercício 2019. Esclareceu que é feita uma previsão de arrecadação e
com isso, faz-se a distribuição dessa receita em várias áreas do município. Destacou
que o correto seria que o Executivo Municipal realizasse audiências públicas na fase da
elaboração do orçamento, garantindo assim a participação popular na elaboração da
peça orçamentária. Mencionou que referido projeto, de acordo com o regimento interno,
deverá seguir sua tramitação, sendo encaminhado agora à Comissão de Finanças,
Orçamento, Controle e Fiscalização e disponibilizado aos vereadores para as alterações
necessárias. Ressaltou que será realizada uma audiência pública para que seja ouvido o
cidadão, com propósito de fazer as mudanças necessárias de acordo com a opinião da
população. Relatou que ao analisar a referida proposição percebeu que a previsão da
receita para o próximo ano é de R$ 58.680.000,00, incluída a dedução do Fundeb.
Destacou que para o ano de 2018 a previsão foi de R$ 57.340.000,00. Enfatizou que
houve um acréscimo de mais de R$ 1.000.000,00 na receita total. Mencionou que a
estimativa da receita para 2017 foi de R$ 53.000.000,00 aproximadamente. Desse
modo, segundo o entendimento do orador, o acréscimo é considerável. Salientou que no
ano 2017, foi prevista para a área da agricultura uma despesa de R$ 8.195.000,00,
sendo orçada apenas na Secretaria de Agricultura despesa no valor de R$ 928.000,00,
com uma receita de R$ 53.000.000,00. Observou, portanto, que na medida em que o
orçamento da receita cresceu, o valor da despesa na área da agricultura caiu. Salientou
que consta da proposição a estimativa de despesa para a área da agricultura no
montante de R$ 5.500.000,00. De acordo com o orador, a receita aumentou, mas o
investimento na agricultura diminuiu drasticamente. Destacou que a economia do
município depende da agricultura e, dessa forma, essas atividades podem ficar
comprometidas para os próximos anos. Acrescentou que deixar de investir nessa área,
que é a que sustenta todas as outras, é comprometer a economia. Em vista disso,
lembrou que anteriormente foi aprovado um projeto de lei onde foi tirado R$ 600.000,00
da agricultura. Disse que não tem visto interesse por parte da administração em
fomentar essa atividade. Fez menção a um projeto da gestão anterior, que tinha o
objetivo de fazer reservatórios, arrancar as lavouras mortas e distribuir mudas de café.
Falou que foram criticados ao extremo e que foi falado na tribuna popular que gastaram
em excesso. Segundo o orador, foi feito um investimento alto, e no seu entendimento, foi
gasto corretamente. Enfatizou que, devido ao investimento, hoje tem agua no campo. De
acordo com o orador, cabe a atual administração dar seguimento ao projeto, arrancar as
lavouras velhas, refazer o jardim produtivo e distribuir mudas, dando ao homem do
campo condições para produzir. Finalizando, solicitou que fiquem atentos quanto à data
da audiência que ainda será agendada e convidou a todos para que participem na
construção desse orçamento. Finalizando, agradeceu a todos que acompanham as
Sessões e convidou para sempre estarem presentes. Neste momento, o Senhor
Presidente retomou a Presidência desta Casa e não havendo mais nenhum orador
inscrito para falar e nem matéria para ser discutida ou votada na Ordem do Dia da
presente Sessão, o Senhor Presidente declarou encerrados os trabalhos convidando a
todos os Vereadores para a próxima Sessão Ordinária, a realizar-se no dia 17
(dezessete) de outubro do corrente ano, às 18 (dezoito) horas e 30 (trinta) minutos. E,
para constar, Eu Secretário, lavrei a presente Ata que depois de aprovada será
assinada.
Vila Valério-ES, em 03 de outubro de 2018.
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