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ATA DA 13ª SESSÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE DORES DO RIO 

PRETO-ES 

Aos dois dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às dezenove horas, 

iniciava-se a décima terceira sessão legislativa da Câmara Municipal de 

Dores do Rio Preto ES, sessão Ordinária. Conferida a presença de todos, o 

vereador Thiago esteve ausente. Passou-se à discussão e votação da Ata da 

Sessão Ordinária realizada no dia 11 de julho de 2018. Ata aprovada por 

unanimidade. Em seguida passou-se a leituras das correspondências oficias. 

Convite: O comandante do Comando de Polícia Ostensiva Sul, Coronel 

Alessandro Marin, e o Comandante do 3º BPM, Tenente Coronel Emerson 

Caus, convidam Vossas Senhorias para participarem da Solenidade do 44º 

Aniversário do 3º BPM e Destaque Operacional dos 1º e 2º Trimestre e 1º 

Semestre de 2018, a realizar-se no dia 15 de agosto de 2018 (quarta-feira), 

às 10 horas, na Sede do 3º BPM, rua Vivaldo Rosa Vieira, 23, São Manoel, 

Alegre/ES. Em seguida passou-se a leitura das indicações propostas pelos 

vereadores, Indicação n° 025/2018: “Que seja estudada a possibilidade de 

pavimentação de um trecho da rua que dá acesso a CESAN”. (Indicação de 

autoria do vereador Bruno). Indicação n° 026/2018: “Que seja melhorado o 

trabalho voltado ao setor turístico de Dores do Rio Preto”. (Indicação assinada 

por todos os vereadores). Indicação n° 027/2018: “Que seja feita manutenção 

nos prédios das escolas municipais, bem como seja dado um melhor suporte 

às mesmas com o material básico que as escolas devem fornecer aos 

alunos”. (Indicação assinada por todos os vereadores). Indicação n° 

028/2018: “Que seja melhorado o trabalho voltado à área de saúde de Dores 

do Rio Preto”. (Indicação assinada por todos os vereadores). Indicação n° 

029/2018: “Que sejam construídas creches nos distritos e sede para 

atendimento à população”. (Indicação assinada por todos os vereadores). 

Indicação n° 030/2018: “Que seja encontrada uma alternativa para melhoria 

na segurança de Dores do Rio Preto”. (Indicação assinada por todos os 

vereadores). Indicação n° 031/2018: “Que seja feita capacitação dos 

professores das escolas públicas em relação aos alunos portadores de 
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necessidades especiais”. (Indicação assinada por todos os vereadores). 

Indicação n° 032/2018: “Que seja estimulada e incentivada a prática de novas 

culturas na área agrícola e desenvolvimento da agricultura familiar. (Indicação 

assinada por todos os vereadores). Indicação n° 033/2018: “Que sejam 

restauradas as salas de informática das escolas municipais. (Indicação 

assinada por todos os vereadores). Em seguida passou-se a leituras dos 

requerimentos expedidos nesta reunião. Requerimento n° 030/2018: “Requer 

do Poder Executivo no prazo de 15 (quinze) dias, conforme determina a Art. 

66, XVI, da Lei Orgânica Municipal, informação de quantos exames, consultas 

e todos os procedimentos disponibilizados pelo SISREG (Sistema de Centrais 

de Regulação) mensalmente e quantos estão aguardando a marcação no 

sistema separadas individualmente”. (Requerimento de autoria do vereador 

Bruno). Requerimento n° 031/2018: “Requer do Poder Executivo no prazo de 

15 (quinze) dias, conforme determina a Art. 66, XVI, da Lei Orgânica 

Municipal, informações do número de alunos separados por turmas, 

matriculados e frequentes na escola municipal “Cristina Peixoto do Carmo”. 

(Requerimento de autoria do vereador Bruno). Requerimento n° 032/2018: 

“Requer do Poder Executivo no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

determina a Art. 66, XVI, da Lei Orgânica Municipal, informações sobre quais 

os cargos de auxiliares de serviços gerais da saúde passaram por avaliação 

pela empresa INNOVAR, acerca da modificações do pagamento de 

insalubridade, bem como, informações sobre todas as mudanças realizadas 

nos laudos técnicos das condições dos ambientes de trabalho (LTCAT) dos 

servidores públicos em relação a insalubridade e periculosidade”. 

(Requerimento de autoria do vereador Bruno). Requerimento n° 033/2018: 

“Requer do Poder Executivo no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

determina a Art. 66, XVI, da Lei Orgânica Municipal, informações sobre como 

foi implantado o sistema de vídeo e monitoramento nos setores públicos 

municipais.” (Requerimento de autoria do vereador Bruno). Requerimento n° 

034/2018: “Requer do Poder Executivo no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme determina a Art. 66, XVI, da Lei Orgânica Municipal, informações 
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sobre a quantidade de câmeras instaladas para o sistema de vídeo e 

monitoramento dos setores públicos municipais e em quais setores.” 

(Requerimento de autoria do vereador Bruno). Requerimento n° 035/2018: 

“Requer do Poder Executivo no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

determina a Art. 66, XVI, da Lei Orgânica Municipal, informações sobre o 

sistema de vídeo e monitoramento dos setores públicos municipais, 

informando se as câmaras instaladas são do patrimônio municipal ou se há 

contratação de empresa para a execução de manutenção dos equipamentos”. 

(Requerimento de autoria do vereador Bruno). Requerimento nº 036/2018: 

“Requer do Poder Executivo no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

determina a Art. 66, XVI, da Lei Orgânica Municipal, informações sobre o 

sistema de vídeo e monitoramento dos setores públicos municipais, 

informando se esse sistema se dá através de empresa privada, em caso 

positivo, favor informar o nome desta empresa, bem como, enviar cópias de 

todo o procedimento licitatório e do processo que originou tal procedimento.” 

(Requerimento de autoria do vereador Bruno). Em seguida passou-se a leitura 

das Epigrafes de Lei propostas a esta Casa. Projeto de Lei Ordinária n° 

016/2018: “Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária 

para o exercício de 2019, e dá outras providências”. (Projeto de autoria do 

Poder Executivo)”. Projeto de Lei Ordinária n° 017/2018: “Institui a Política 

Municipal de Turismo no Município de Dores do Rio Preto e dá outras 

providências”. (Projeto de autoria do Poder Executivo).” Na sequência 

passou-se ao Grande Expediente. Foi dada a palavra para o assessor de 

departamento pessoal, Marcelo Leite, para prestação de contas desta casa de 

janeiro de 2017 até 31 de julho de 2018. Em seguida foi dada a palavra aos 

vereadores para tratarem de assuntos de sua livre escolha, por ordem de 

inscrição. Fizeram o uso da tribuna livre os vereadores, Eclair, Eder, Sandro, 

Maria Aparecida, Marlon, Sebastião, Bruno. O vereador Eder solicitou que 

fosse enviado um oficio ao chefe do Poder Executivo solicitando que estude a 

possibilidade de cancelamento do levantamento realizado pela empresa 

INNOVAR onde através de laudos técnicos, revisaram e retiraram a 
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porcentagem de insalubridade e periculosidade dos servidores públicos 

municipais, que estão expostos diariamente a riscos nos ambientes de 

trabalho. Solicitou que fosse enviado um oficio As Escolas Municipais “São 

José” e “Futuro Brilhante” parabenizando-as, bem como, a todos os 

funcionários e alunos envolvidos na realização do Arraiá, mantendo a tradição 

das festas juninas no ambiente escolar que refletem as tradições populares 

Brasileiras. Solicitou que fosse enviado um oficio a escola municipal de ensino 

fundamental Mundo Novo parabenizando a esta escola, bem como, a todos 

os funcionários e alunos envolvidos na realização do Arraiá, mantendo a 

tradição das festas juninas no ambiente escolar que refletem as tradições 

populares Brasileiras. Solicitou que fosse enviado um oficio a Escola Estadual 

de Ensino Fundamental e Médio “Pedro de Alcântara Galvêas” 

parabenizando-os pela realização do Arraiá, mantendo a tradição das festas 

juninas no ambiente escolar que refletem as tradições populares Brasileiras. 

Solicitou que fosse enviado um oficio a escola Cmeief Cristina Peixoto Do 

Carmo parabenizando-os pela realização do Arraiá, mantendo a tradição das 

festas juninas no ambiente escolar que refletem as tradições populares 

Brasileiras. O vereador Sandro solicitou que fosse enviado um oficio a Juíza 

de Direito da Comarca de Dores do Rio Preto, Rosalva dos Santos Nogueira, 

parabenizando-a pela honra de receber do Tribunal de Justiça do Espírito 

Santo a premiação anual de reconhecimento do Mérito pelo excelente 

trabalho que desempenhou nesta jurisdição, assim como sua alta 

produtividade, excelente gestão judicial e também pelo efetivo atendimento à 

população Rio-Pretense. Solicitou que fosse enviado um oficio aos Servidores 

Judiciários da Comarca de Dores do Rio Preto parabenizando-os pela 

honraria de receber do Tribunal de Justiça do Espírito Santo a premiação 

anual de reconhecimento do Mérito pelo excelente trabalho desempenhado 

nesta jurisdição, assim como sua alta produtividade. A vereadora Maria 

Aparecida solicitou que fosse enviado um oficio a Doutora Mayara Lemos 

Entringer parabenizando-a pelo excelente trabalho realizado no atendimento 

emergencial no dia 02 de agosto de 2018, parabenizando-a também pela sua 
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conduta e atuação como médica em nosso Município. Solicitou que fosse 

enviado um oficio ao Doutor parabenizando-o pelo excelente trabalho que 

vem realizando em prol da população Rio-Pretense. O vereador Marlon 

solicitou que fosse enviado um oficio ao chefe do Poder Executivo solicitando 

que seja estudada a possibilidade de atendimento das indicações n° 050/2017 

e 069/2017, haja vista que o pedido é de grande importância para nossos 

munícipes. O vereador Bruno solicitou que fosse enviado um oficio a 

Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN) solicitando que 

estude a possibilidade de implementação de um escritório com setor 

administrativo da empresa no centro da cidade de Dores do Rio Preto -ES, 

para que os munícipes não precisem se deslocar até o atual escritório desta 

empresa, devido localizar-se em local de difícil acesso, principalmente para 

pessoas idosas. Reiterando o pedido do vereador Eudis Vimercati Morelli. Em 

seguida foi dada a palavra aos vereadores para fazerem suas comunicações 

finais. Sessadas as comunicações o Presidente deu por encerrada a Sessão 

e convidou a todos para a próxima sessão ordinária no dia 15 de agosto de 

2018 as 19:00 horas. Sem mais para o momento, eu Maria Aparecida lavro a 

presente ata que após lida e achada conforme, segue assinada por todos os 

vereadores. 

Dores do Rio Preto, 02 de agosto de 2018. 

 

Maria Aparecida M. M. Vasconcelos                                   Eclair Lopes de Souza    

 

Eder Polido Aguiar                                                               Thiago Lopes Pessotti 

 

Eudis Vimercati Morelli                                                         Bruno Viana Moreira 

 

Marlon Lourenço da Silva                                                 Sebastião Nivaldo Alves  

 

Sandro Araújo Gorini 
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