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DECRETO LEGISLATIVO N° 21i2016

Dispée sobre aprovagéo do Parecer Prévio
do TCCES, referente as contas do Poder
Executive do exercicio financeiro de 2013.

Fago saber que a Cémara Municipal de Anchieta, Estado do Espirito
Santo, no uso de suas atribuigoes legais, aprovou e eu na qualidade de
Presidente promulgo 0 seguinte:

DECRETO LEGISLATWO

Art. 1° Fica aprovado 0 parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado
do Espirito Santo, com ressalvas, bem como as contas do Sr. Marcus Vinicius
D. Assad referente ao exercicio financeiro do ano de 2013.

Art. 2° As contas ora aprovadas estéo em conformidade com 0 que
preceituam os dispostos nos arts. 54 da LOM, 31 § 2° da Constituigao Federal,
29 §2° da Constituigéo do Estado do Espirito Santo e 222 do Regimento lnterno
da Cémara Municipal de Anchieta-ES.

Art. 3° Este Decreto Legisiativo ent ' or na data de sua publicagao.

Anchieta/ES, 1 de dezembro de 16.
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ATA ORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA REALIZADA EM
13 DE DEZEMBRO DE 2016. As dezoito horas do dia treze de dezembro do ano de dois
mil e dezesseis, reuniu-se a Camara Municipal de Anchieta, Estado do Bspirito Santo, sob a
Presidéncia do vereador Jocelém Goncalves de Jesus, que apos ter declarada aberta a sessao,
solicitou que se fizesse a chamada dos senhores vereadores, onde se verificou a presenoa de
todos. Em seguida, 0 Sr. Presidente submeteu a votacao a ata da sessao do dia 06/I2/2016,
que foi aprovada por unanimidade. Apos, foi lido o material do expediente, onde constava:
1) Oficio n° I205/2016 do HMA, encaminhando cépia da prestacao de contas do Pleno
Operativo Anual, referente ao més de novembro do 2016; 2) Apresentacao do Relatorio
Contzibil referente aos Recursos recebidos e as despesas realizadas no mes de Novembro dc
2016, nos termos do inciso X, do art. 30 do Regimento Interno da Cfimara Municipal de
Anchieta; 3) Dispensa de Intersticio de fll1lZOI’i3 da Comissao de Financas e Orcamento aos
seguintes projetosz a) Projeto de Lei n° 32/2016 — Dispoe sobre repasse de recursos pfiblicos
a Associacfio Pestalozzi de Anchieta, de autoria do Poder Executive; b) Projeto de Lei n°
33/2016 — Dispde sobre repasse de recursos pfiblicos a Associaciio Pestalozzi de Anchieta,
de autoria do Poder Executive. A dispensa dc Intersticio foi submetida a votaeao do
Plenario e aprovada por unanimidade; 4) Dispensa de Intersticio de autoria da Comissao de
Legislacao, Justica e Redaeao Final ao Projeto de Lei n° 44/2016 — Declara do Utilidade
Pfiblica Municipal Instituto Gervasio Pereira dos Santos, de autoria do Geovane M. L. dos
Santos, que foi aprovada por unanimidade, Terminada a leitura do material do expediente,
Sr. Presidente passou a hora destinada aos senhores oradores, que de acordo com artigo 193,
item V do Regimento Interno, passaram a fazer uso dos seus dez minutes de
pronunciamento. O primeiro vereador a fazer uso da palavra foi o vereador Carlos Waldir
Mulinari que cumprimentou a todos e disse que hoje usa a tribuna desta Casa de Leis
enquanto vereador pela filtima vez. Por isso, quer agradecer piimeiramente a Deus e a
populacao do Anchieta pela confianca depositada em sua pessoa, para que ele pudesse
representa-los no legislative. Disse que foi eleito no primeiro mandato, nagestao do 2009 a
2012, com 442 votos. Foram quatro anos de trabalho intenso, tanto na sede como no
interior, resultando em mais do que 0 dobro de votos para a sua reeleigao, com 906 votos.
Em todos esses anos, junto com os colegas vereadores, lutaram para a melhoria de Anchieta.
Agradece a todos. Com esse trabalho realizado, Fabricio Petri depositou sua confianca para
que pudesse format junto com sua equipe uma chapa, pleiteando a prefeitura de Anchieta.
Agradece ao Fabricio e a toda populacao que estiveram com eles, pois sem a ajuda de todos
nao teriam conseguido éxito. Agradeceu também a sua familia pelo apoio incondicional. A
sua esposa Deuzinete, aos seus filhos: Renan e Ramon, e também a toda sua equipe de
gabinete. Pede a Deus que os abencoem nessa nova jornada. As dificuldades serao muitas,
porem com muita seriedade no bem piiblico, vao conseguir trazer Anchieta de volta ao rumo
certo. Agradeceu a todos os vereadores pela compreensao em estarem discutindo para o bem
estar do muriicipio. Precisam do apoio do todos os anchietenses para terem éxito naquil
que pretendem. Agradeceu ainda ao seu irmao Waltinho pelo apoio que rebeu dui-ante a s
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caminhada como vereador, e agora como vice prefeito. Finalizou desejando um feliz natal a
todos e um prospero ano novo, e que Deus possa abencoar a todos. Apos, fez uso da palavra
o vereador Dilermando Melo que cumprimentou a todos e disse que hoje, para quem esta se
despedindo desta vereanga é uma honra muito grande estar aqui na frente, falando, olho a
olho, ou com os internautas, e com a consciéncia tranquila de ter feito 0 melhor dele.
Sempre trabalhou com rumo, com determinacao de fazer nao melhor do que os outros, mas
os melhor dele para os outros. Vem agradecer a paciencia de todos, a compreensao e 0
carinho dispensado a este Edil. N50 vai pedir desculpas, pois nunca ofendeu, nem
desrespeitou ninguém. Lutou pelo 0 que era certo, cobrou pelo o que estava dentropda lei e o
que era certo. Procmou ao longo desses quatro anos, honrar a confianca a ele dcpositada,
com trabalho, dedicacao e respeito ao povo, ao municipio e as autoridades. Fazendo uma
breve retrospectiva do seu mandate, Iembra que teve discussoes calorosas nessa Casa do
Leis, quanto a rede de esgoto que estaria sendo construida em nosso municipio. Falou nessa
Casa dc Leis para o chefe do Poder Executivo, que este vereador morreria e nao veria a rede
de esgoto funcionando no mandato dele. E a rede do esgoto esta ai e nao funciona, ou seja,
este vereador nao estava errado. Também, quanto as ambulancias debateu muito nesta Casa
do Leis, quase sete milhoes ou mais, que foram jogados fora com alugueis de ambulancias.
Provou com documentos que cram mais barato comprar, pois bem, foram alugadas, e no
final do terceiro ano foram compradas, Dinheiro pfiblico jogado fora. Mas novamente teve
consciéncia e certeza que estava fazendo certo. Quanto a iluminacao da orla, nao sabe
quanto foi gasto, pois cobrou e nao obteve resposta até hoje, e a iltuninacao é péssima, ou
seja, mais dinheiro jogado fora. Quanto aos pocos artesianos, que estavam brincando de
varinha, de procurar agua, a maioria naoiftmciona até hoje. E dinheiro nosso, jogado fora.
Novamente nao estava errado no que estava cobrando aqui. Cobrou também quanto a creche
onde mora, foi crucificado até pela propria populacao. Quando chove fica cheia de agua e as
criancas nao podem ficar, quando esta calor também nao pode ficar que é muito quente, e
nao tem area de recreacao. Agora a comunidade pede reforma, mas aquilo nao se reforma,
por isso que brigou antes, para nao acontecer aquilo, mas aconteceu e dificilmente vai
melhorar, pois é uma obra que nao aceita reformas. E mais uma vez estava certo. Quanto a
reforma das quadras poliesportivas que aconteceram agora, pintaram em cima da ferrugem.
Esta la caindo, costuraram tela com arame. Entao, seu trabalho de fiscalizador, de legislador
foi executado e tem a sua consciéncia tranquila. Com relacao a rodoviaria, brigou por aquele
terreno e nao saiu, outro dinheiro jogado fora. Sobre o turismo cobrou gente capacitada para
trabalhar, e nao temos turismo hoje. Nao temos turismo religioso, nao temos turismo com
nossas praias, nao temos turismo ecologico. Entao, tem orgulho do ter trabalhado nesta
Camara, pelo povo de Anchieta nesses quatro anos de mandato que aqui esteve. E mais uma
vez, fala que sai com seu nome limpo e com a consciéncia tranquila pelo o que fez. Isso

, . , . , . . . Ipara ele e o maior prem1o que esta recebendo e agradece a todos. Finalizou dizendo que {
estara no municipio até 0 final de seus dias. Em seguida, fez uso da palavra 0 vereadori J
Robson Mattos que cumprimentou a todos e disse que agora a pouco viu e ouviu tuna
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situacao que foi publicada nas redes seciais em relacae ao MEPES, que nae tinha
conhecimento. Mas, cede teve o cuidado dc pegar na centabilidade desta Casa, a devolucae
que fizeram ao longo desses anos, e foi apreximadamente treze milhoes que develveram aos
cefies municipais. Deste valor, so neste ano de 2016, foi repassado duzentes e eito mil ae
hospital, para que pudesse sanar uma divida trabalhista. O vereador Robosn disse que as
vezes, quando se celecam deteiminadas coisas, es deixam um pouco tristes, porque quantes
esferees ja fizeram em prol do hospital? Sabem das dificuldades, viram que a prefeitura
deve uma quantia significativa de um milhae e meio, mas o Legislative nae rnede esfercos
para ajudar essa entidade. Entao, pensa que tem que ter antes de uma publicacfio, uma
conversa com es vereadores, com e Presidente. Porque quando foi falade, esqueceu la de
tras, da quantidade que devolveram, e que foi diretamente para eles. Entae, que fale que nae

_'\_ deu isso, mas que Ia tras foi dado isso e isso, porque senae, so fala das coisas ruins. E das
coisas boas? Quantas coisas boas essa Camara fez em prol do hospital? E o valor que
devolverarn a municipalidade? se semarem da para eenstruir aproximadamente cerca de 260
casas pepulares, casas padrao A. Se para que possam mensurar 0 quanto essa Camera
ecenomizou ao lenge desses anos e develveram aos cefres piibliees municipais. E uma
atitude louvavel. E vai sobrar mn dinheiro, que devera ser devolvido aos cofres municipais,
porque nae pede ficar nas contas da Camara. Parabenizeu ainda, a escola da Ponta, que
ontem teve um evente maravilhose. Uma escola pequena, mas com grandes valores.
Tiveram imimeras apresentacoes. E apreveita para fazer um requerimento de congratulacao
e louver aos Cerreios, uma empresa ' pfiblica, que tem um projete maravilhoso e que
contemplou a escola de nosso municipie, tipe a escola da Penta, em que todos os alunos
daquela escola ganharam presentes e presentes bens. Uma atitude leuvavel dos cerreios. Em
seguida, e Sr. Presidente submeteu e requerimento a vetacao, que foi aprovado por
unanimidade. Apes, agradeceu a Deus, toda sua equipe, e também, a sua familia que foi
super impertante nesse precesso, pois ser politieo nae é facial, mas quando se tem uma

'\ familia dande sustentaciio, fica tude mais facil. Entao, agradecc a Deus, seus colegas e ao
povo que 0 retornou para esta Casa para a prexima legislature. Apes, fez use da palavra o
vereador Valber Salarini que eumprimentou a todos e disse que quer agradecer a todas as
pesseas que vieram prestigia-Ios hoje, pois e’ urn memento especial, a Iiltima sessao do ano e

p particularmente para ele e alguns colegas, é a filtima sessao do mandate legislative. Nesta ’%
tribuna encerra-se um periode de doze anos de mandate, cenfiado pelo povo de Anchieta, e
que pede cumprir com bastante cempromisso com a sociedade. Agradeceu a todos es

‘colegas vereadores, aos colegas que ja passaram per aqui. Fez um agradecimente especial -
ae vereador Jecelém, Presidente desta Casa. Agradeceu também a toda equipe da Cémara,
servidores, corpo juridice desta Casa que acelheu com muite carinhe este vereador, sua A,
equipe de gabinete, que puderam fazer com que esses trés mandates que teve aqui na Casa ‘
fessem mandates diferenciados. Entae, agradece a todos eles, em neme do Alan. Agradeceu
também, a sua familia, e grande pilar de sustentaeae do ser humane. Dissc que so despede
deste mandate legislative com o sentimente de dever cumprido, pois pede ao lenge desses
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doze anos, representar esse povo maravilheso. Esta se despedindo hoje deste mandate, mas
se coloca a disposicao da seciedade de Anchieta para lutar per dias melheres. Que Deus
abencee es vereadores que vae continuar no mandate e aqueles que vae entrar. Que abencoe
es noves lideres Fabricio e Carlos Waldir a frente da prefeitura. E que e ano de 2017 seja
melher do que 2016, e assim per diante. Em seguida fez use da palavra a vereadera
Rosemary Rovetta que cumprimentou a todos e disse que, passou um periedo de saude
bastante critice e nae pede deixar de agradecer a Deus pela cura, de agradeoer a-familia e
cm especial, de todos es amigos, com tedas as oracees. Agradeceu o apoio que teve em toda
sua campanha, ende teve 535 votes. Passeu tedo periedo em cima da cama, e assim mesme,
foi a nona vereadera mais vetada. Fei uma votacao expressiva. Ganhou mas nae levou, mas
sabe das regras. Mas quer celocar a dispesicae dc todos, continuara lutande, juntamente
com o povo. Agradeceu a tede o cerpo de funcionarios da Camera, sua equipe que durante
esses quatro anos teve uma dedicacae especial, e dizer que nae tem e sentimente do dever
cumprinde nae, tem a certeza do dever cumprido. Finalizeu regande a Deus que ilumine e
Fabricie e Carlos Waldir e toda equipe e que tenhames de fate dias melhores. Desejou a
todos um feliz natal e um prespere ano neve a todos. Apes, fez use da palavra a vereadora
Terezinha V. Mezaclri que cumprimenteu a todos e disse que quer agradecer a populaeao dc
Anchieta, aos vereaderes que nae vae estar mais nesta Casa, agradecer ao Presidents da
Camera. Pedir a Deus que abencee ao Carlos Waldir c ao Fabricio, para que facam uma
administracao sempre ouvinde a pepulacae. Aes vereadores que feram reeleites, que Deus
es abencee, que continue fazcnde uma boa administracao com sempre eles tern feite.
Agradeceu a populacfio de Anchieta pela sua reeleicao. Disse que o primeire mandate teve
430 votes, no seu segunde teve 1014 e agera teve 1120, entao, quer agradecer a populacao
de Anchieta pelo recenhecimento que tem sobre sua pessea. Esta a disposicae do povo no
que for precise. Deseja um feliz natal e um feliz ano neve, com muita saude e muita paz.
Apes, o Sr. Presidente passou a presidéncia ae seu vice para que pudesse fazer use da
palavra. O vereador Jocelém G. dc Jesus cumprimentou a todos e disse que quando entram
na vida politica entram com propesitos. Entreu em 88 e assumiu em 89. Ficeu quatre anos
fora, e reterneu a pelitica cm 2008 e agora, esta deixande o legado para seu filho Serginho,
que vai assumir dia primeiro. Parabenizeu todos es eleites e reeleitos, desejando boa serte.
Disse que recebeu hoje, tun eficie do MEPES a respeite de um premmciamente que fez aqui
na Camara no dia 31/05/2016. Esse prenunciamento foi até celecade no face as suas
palavras e pestura sobre isso. S6 que errou quando falou que iria passar no final do ano, 0
dinheiro para e hospital. Erreu, mas atire a primeira pedra e ser humane que nae erra. Mas,
tem que veltar e falar o porque erreu. Perque existe a lei 4320 da contabilidade que 9
legislative nae pede repassar dinheiro para ninguém. Entiio e legislative tem que devolv'
para 0 executive, e cabe e executive fazer a distribuicae do jeito que ele achar melh .
Entae, o que tiver de sebra dentre do Peder Legislative vai ser develvide ae Executive. Ele
que iré destinar se ele vai querer mandar para e hospital on tem o inter-esse de pagar algum
empreiteire que esta atrasado. Se que 0 dinheiro do hospital é um dinheiro dc convénio e o
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Executive é ebrigade a repassar. Agradeceu aos colegas vereaderes, ao juridice pelo tem o
que passaram juntes, peles trabalhes que foram desenvelvides. Hoje a Camara esta em
terceire lugar de transparéncia dentro do Estado do ES e tem certeza, que até o dia 31 dc
dezembro estara em primeire lugar, porque o que faltava de adequacao nessa Camara ainda
era a mobilidade e estae acertande e prejete e fazende. Agradeceu de um mode geral a
todos es ftmcienarios desta Camara Municipal. Agradeceu a imprensa que deu sempre as
ceberturas verdadeiras, e dizer que sai de cabeca erguida. E quem assurnir a partir de
primeiro de janeiro tera a responsabilidade de melhorar, e esse planejamento que esta sende
feito vai deixar um legado para quem assumir. E aviseu que amanha as 14:00 horas neste
Plenarie acentecera a diplemacae dos eleitos e suplente. Que todos se sintam convidados.
Em seguida, a imprensa local, em nome do Presidente da Associacae dos Jernalistas do
Interior do ES — Sr. Antonino, fez uma entrega dc um titulo da asseciacao ao Presidente
desta Casa, e vereador Jecelém Goncalves dc Jesus, uma fonna de homenagear pela
passagem de sua gestae e peles seus 25 anos de intensa atividade pelitica no municipio.
Apes, e vereador Robson Mattos disse que gestaria dc falar em relacae a suplementacae,
para que fique gravado, para que amanha ou depeis nae caia em seu cele, em relacao a
suplementacao que chegou nesta Casa de 6% e la tras foi dado por esta Casa oite e e
Executive mandeu pedinde mais seis. E foi censenso dos vereaderes na reunifie de ontem
das cemissfies, para que respeitande a lei n° 4320 sobretude e art. 60, anulande e
suplementande aquilo que tem que ser feite. Entao, sera cenvecade uma extraerdinaria para
sexta-feira e esperam que e Executive mande, para depois as coisas nae caiam nas costas do
Legislative. Apes, 0 Sr. Presidente soliciteu que fosse feita a chamada dos senhores
vereaderes. Em seguida, foi feita a leitura do material censtante da pauta: Em votacae: 1)
Prejete de Lei n° 032/2016 -- Dispoe sobre repasse de recurses publices a Associacae
Pestalezzi dc Anchieta, de autoria do Poder Executive. Antes foi submetide a vetacao do
Plenério a Emenda Aditiva de autoria da Cemissae de Legislacao, Justica e Redacae Final
ae projete, que foi aprevado per unanimidade. Em seguida, o Sr. Presidente submeteu a
votacae do Plenario o Prejete de Lei n° 033/2016, que foi aprevado por unanimidade, com
Redaciio Final; 2) Projete de Lei n° 03 3/2016 — Dispfie sobre repasse de recursos publices a
Asseciacae Pestalezzi de Anchieta, de auteria do Peder Executive. Antes foi submetido a
vetacao do Plenarie a Emenda Aditiva dc auteria da Cemissao de Legislacae, Justica e
Redacae Final ae projete, que foi aprevado per unanimidade. Em seguida, e Sr. Presidente
submeteu a vetacao do Plenarie o Prejete de Lei n° 033/2016, que foi aprevado per
unanimidade, com Redacae Final; 3) Projeto de Lei n° 44/2016 — Declara dc Utilidade
Publica Municipal e Institute Gervasio Pereira dos Santos, de autoria do Vereader Geevane
M. L. dos Santos, que foi aprevado por unanimidade; 4) Projeto de Decrete Legislative n°
021/2016 — Dispoe sobre aprovacao do Parecer Prévio do TCEES, referente ascentas do
Peder Executive do Exercicio financeire de 2013, que foi aprevado por 7 (sete) votes
favoraveis dos vereadores: Geevane, Jose Maria, Roberto Quintcire, Carlos Waldir
Mulinari, Valber Salarini, Robson, e Terezinha; 2 (duas) abstenoees dos vereaderes:
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Dilermando e Rosemary Revetta e 1 (um) vote contrarie do vereador Jofio Carlos S. Nunes.
Apes, o Sr. Presidente cenvoceu todos es vereadores para uma sessao extraerdinaria, loge
apes esta sessao, para apreciarem e vetarem o Projete de Lei n° 025/2016 — Estima a Receita
e Despesa do municipie dc Anchieta, para o exercicio de 2017, de auteria do Peder
Executive. Nae havendo mais nada a tratar, o Sr. Presidente declareu encerrada a presente
sessile, convidande todos para a proxima E, para oonstar, lavrei a presente ata, que vai por
mim assinada, juntamente com o Sr. Presidente e demais membros da Mesa Diretora desta
Augusta Casa dc Leis.
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