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ATA DA 31" SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBlRACU

13/1212021

Ao décimo terceiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, em

recinto próprio, à hora regimental, sob a presidência da Vereadora Valéria dos Santos

Rosalém, realizou-se a 3r Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Ibiraçu. A

Senhora Presidente após saudar a todos solicita ao Secretário da Mesa, Vereador

Breno Lúcio Andrade Oliveira, que proceda a chamada dos Vereadores para efeito

de verificação de quórum regimental, estando todos os Vereadores presentes no 3]°

Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 2021. Havendo quórum legal, a Senhora

Presidente declaro aberta a 31° Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Ibiraçu e

solicita ao Vice-presidente Aloir Piol, que proceda ò leitura do versículo da Bíblia em

atenção ao disposto no § 3°, do art. 107, do Regimento Interno da Casa. Na

seqüência foi procedida a leitura do versículo da Bíblia, Jerem/as, capítulo 29,

versículo I í, declarando, a Presidência, encerrada a fase inicial da Sessão. Após

Manifestação, abrindo a 2° parte da Sessão Ordinária, solicita ao Sr. Secretário que

proceda a leitura do resumo da Ata da 30° Sessão Ordinária da Câmara Municipal,

realizada no dia 06 de dezembro de 2021, informando o Secretário, que o resumo da

Ata da Sessão anterior foi repassado previamente a todos os Vereadores para leitura

e conhecimento e solicita a dispensa da leitura da Ata. Após consultado o Plenário,

a Ata foi colocada em discussão e aprovada por unanimidade dos Vereadores

presentes. Prosseguindo a Sessão, o Secretário faz a leitura das matérias constantes

do Expediente do Dia, informando que o expediente da 31° Sessão Ordinária é

composto das seguintes matérias: EXPEDIENTE ORIGINÁRIO DO EXECUTIVO

MUNICIPAL: Projeto de Lei n.° 3.374/2021, que "Altera e acrescenta dispositivos na Lei

Municipal n.° 2.743, de 27 de dezembro de 2006, que instituiu o Código Tributário

Municipal e dá oufras providências. ", de autoria do Executivo Municipal,^

encaminhado através do Ofício n.° 399/2021/GAB, datado de 09 de dezembro de

2021, com urgência e recebido em mesma data. A sra. Presidente informa que a

proposição terá tramitação especial pelos órgãos da Câmara, observando-se as

regras do Sistema de Processo Legislativo e todas as disposições do Regimento Interno

da Casa. Projeto de Lei n.° 3.365/2021, que "Dispõe sobre o Plano Plurianual para o

período de 2022 a 2025. com os pareceres das comissões permanentes pertinentes.

(Ordem do Dia). Projeto de Lei n.° 3.368/2021, que "Esf/mo o rece/ío e fixa despesa do

município de Ibiraçu para o exercício financeiro de 2022. " Com os pareceres das

comissões permanentes pertinentes. fOrdem do D/oj. EXPEDIENTE ORIGINÁRIO DO
LEGISLATIVO MUNICIPAL: Moção de Pesar CMI n.° 040 a 043/2021 de autoria de

diversos vereadores. (Ordem do Dia). Indicação CMI n.° 289 a 298/2021, de autoria

de diversos Vereadores. Ofícios e Corr^pondências diversos, dentre os quais se
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destaca o seguinte: 7 - Ofício n° 201Í202Í, do Gab/nete do Prefeito Municipal de

Ibiraçu datado de 08 de dezembro de 2021 e recebido nesta Câmara em

lOf 12/2021, referente aos balancetes do mês de novembro de 2021. A Presidente

acuso o recebimento e informa que o mesmo se encontra sobre a Mesa e à
disposição dos Vereadores nesta Sessão e, posteriormente, na Secretaria da Cãmora

para eventual análise. Na seqüência, a Presidente declara aberta a fase dos
pronunciamentos iniciais, informando o Secretário que se encontram inscritos para o

uso da palavra na presente sessão os Vereadores Elisabefe Ramos Ma/bar, Ofav/o Luiz

Gusso Maloli e Breno Lúcio Andrade Oliveira, que dispões do prazo de 10(dez) minutos

para seus pronunciamentos. Com a palavra a nobre vereadora Elisabefe Ramos

Malbar: "Boa noite aos ouvintes da rádio Câmara muito obrigada por se fazerem

presente conosco nesta noite, quero cumprimentar a nossa mesa em nome da

presidente, cumprimentando assim seu secretând, seu vice-presidente, quero

cumprimentar os meus pares cumprimentando assim na pessoa do meu passeio de

bancada Renato Ramalho. Bom hoje vou fazer uma retrospectiva de uma semana,

aonde na quinta-feira tivemos, que estiveram vários vereadores, na Secretaria de

Assistência para uma reunião que foi muito produtiva, porque a secretária Emílio

Madeira nos convidou com sua equipe para mostrar a realidade da Secretaria

Municipal de Assistência Social, e também ou na formação de parceria com o poder

legislativo, e isso é muito importante, a gente está conhecendo as ações para que a

gente possa como órgão fiscalizador e responsável pelas aprovações das leis, ter

uma melhor qualidade de sen/iço ofertado. Boa noite Marquinho que tá aqui no

plenário nos prestigiando, quero dizer também que nós fiVemos nesse mesmo dia um V^l |
convite enviado pelo governador Renato Casagrande, nos convidando com a ,

solenidade de assinatura de ordem de fornecimento de caminhões compactadores ■ y '
para resíduos sólidos urbanos, destinado a vários municípios, no qual Ibiraçu foi^^^^

contemplado, então aqui eu agradeço ao Governador Casagrande, por essa

gentileza de nos prestigiar e de colocar o nosso município nesta lista que é tão

importante para os diversos municípios que foram entregue, foram 26 municípios

capixabas, então agradeço aqui também ao secretário de saneamento Marcos

V/cenfe e agradeço ao Governador por esses caminhões. Quero também dizer que

no sábado dia 11 nós recebemos um convite também para com a prefeitura, para

uma palestra de Lúcio Ventania, mundialmente reconhecido como mestre

bambuzeiro e educador, que ocorreu no sábado dia 11 de dezembro no Complexo

Cultural Roque Peruch, muito bacana essa parceria entre a prefeitura e o Mosteiro

através dos projetos da Amigo da Justiça que também está envolvido, parabéns por

este novo empreendimento que tá nascendo com bambu no município, e isso é

muito importante, precisamos estar trazendo empreend/mentos coisas que façam um
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dinheiro para ajudar os nossos munícipes a ter renda. Parabéns prefeito por essa

iniciativa. Também hoje na Prefeitura de Ibiraçu, hoje às 14:30 iremos presente e o

Vereador Renato Ramaiho, Otávio MaioH, o Fábio Demuner, Vereador Vandertei

pediu para justificar o seu atraso, porque estava com compromisso, eu tenho certeza

que os outros também não puder estar presente, mas se fizeram presente nós que

estávamos !á, inclusive o secretario Marcos Vicente agradeceu a todos dessa Casa.

Então aconteceu uma assinatura do convênio do Governo do Estado do Espírito

Santo, por intermédio da Secretaria de Estado de Saneamento no qual o secretário

senhor Marcos Vicente. Secretaria de saneamento habitação e Desenvolvimento

Urbano e o município de Ibiraçu. com a construção de drenagem/pavimentação da

via de acesso ao Santuário Diocesano "Nossa Senhora da Saúde", localizado no

município de Ibiraçu. Esse foi para formalizar este grande projeto aonde o Caminhos

do Rosário vai estar fortaiecendo também os empreendimentos a fé junto com um

crescimento turístico, onde podemos agregar valores e desenvolvimento para o

município, se fez presente nesse convite o prefeito que nos convidou, o secretário

Marcos Vicente, a sua esposa na Naciene Vicente, a vice-prefeita Sônia Maria Guzzo

Romanha. os vereadores, eu. Otávio Maioli e Renato e a equipe de engenharia da

prefeitura, esteve também o Bispo emérito e reitor do Santuário Nossa Senhora da

Saúde, Dom Décio Sossai Zadondi e também a comunidade e se fez presente. Então

foi muito bacana, parabéns é mais uma parceria, mais uma acontecimento em

grande estilo, então eu quero deixar que os parabéns ao prefeito, por estar

agregando tantos valores, na oportunidade também eu quero agradecer a^

comunidade São Cristóvão que recebi aigumas ligações dizendo que estão amando

a energia a luz de led, na comunidade, aonde já está acesa uma parte de São

Cristóvão, à Rua da Cascata, então assim dizem que está ficando lindíssimo, então

São Cristóvão tá sendo agraciada com a eliminação, começou por São Cristóvão e

espero que em breve toda cidade de ponta-a-ponta. cidade e interior esteja em

igualdade com iluminação de LED. Então parabéns Bom trabalho para nós e uma

boa noite a todos os ouvintes as funcionárias da Casa e a todos que se fazem

presente obrigada. " Com o palavra a nobre vereador Otávio Luiz Gusso Maioli:

"Colegas vereadores presidenta Valéria, ouvintes da Rádio Câmara, Marcos Samora,

e os funcionários do Câmara. Usa hoje da Tribuna Livre poro contar um pouquiníio

de uma história recente a respeito de uma conjuntura que até busquei esclarecer

nos meus cinco minutos finais da última sessão, mas é importante ao detalhar um

pouquinho mais de um contexto para gente ir compreender as situações que

envolvem valorização de Servidores Municipais, e o contexto administrativo e as

condições paro que valorizações possam acontecer, utilizei um estudo através do
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painel do Tribunal de Contas, Painel de Controle, onde tem todos os indicadores da

gestão administrativa e gestão fiscal dos Municípios do Espírito Santo e lá obviamente

temos os dados de Ibiraçu, e são os dados que nos permitem monitorar as condições

financeiras e administrativas dos Municípios, e lá tem os dados a respeito dos

comprimentos da lei de responsabilidade fiscal, a lei federal de 2001, que estabelece

algumas normas para os prefeitos e os gestores, também governadores, terem maior

responsabilidade com o recurso público, é um dos pontos mais importantes dessa lei

é limitar os gastos de custeio de pessoal para pagamento de servidores. Isso é uma

forma de se controlar para permitir que o município possa fazer investimento também ^
na sociedade, a lei também estabelece na verdade, desculpa, falei 60%, mas na

verdade é 54% que a lei estabelece que o município na parte executiva deve

empenhar, os órgãos públicos somados daria esse percentual. Ibiraçu os dados estão

disponíveis desde 2009, então são dados que vieram crescendo desde então, em

2009 por exemplo a Prefeitura Municipal de Ibiraçu gastava 43,62% com custeio de

pessoal, então tá bem abaixo do limite de responsabilidade fiscal, aconteceu que

em 2014 Ibiraçu chegou no 50.58% que dá o limite de alerta, onde algumas medidas

precisam ser tomadas principalmente nas questões de diárias, nas questões que /,H
envolvem aqueles investimentos para se fazer trabalhos extras, então há uma /
limitação nesse aspecto, então em 2014 nós começamos a ter um pouco mais X 1
dificuldade nesse contexto, em 2015 ou 51.34 % aí o limite já chega no limite \

prudencial, o limite prudencial alimentos que não permite nem mesmo a revisão

anual geral dos funcionários, que é constitucional. Na sessão passada o Breno fez

uma intervenção após a minha fala, dizendo que o que tá na lei é minimamente U
precisa ser cumprido, acontece que existe alguns conflitos de normas que quando

essa norma é desrespeitada a outra Norma não pode ser concedida, então nós \

tivemos aí um ano, a princípio, estagnado para os que pudesse conceder os \
servidores, e foi justamente neste ano que Ibiraçu aprovou a lei 3.643, projeto de lei V

que se tornou nessa lei de 2015, que é o estatuto do magistério, estabelecia ali ^
obviamente o piso Nacional. Então veja de 2015 até 2017, Ibiraçu esteve alcançando „ j

esses limites, atravessando esses limites, tanto limite de alerta contra o limite

prudencial, em 2016 que foi o ano que ainda retornou por limites né... saiu do limite

prudencial e retornou para o limite de alerta foi possível conceder a revisão geral

anual, 2017 como Aloir, Vanderlei estiveram aqui, e nós fizemos um uma abordagem r.

bem intensificada aqui na Câmara, porque o projeto inclusive, a revisão ^
concedendo até março, partir de março, enquanto a revisão anual deve Ç>^
contemplar o ano todo, então nós brigamos bastante, os vereadores foram bem

insistentes nisso e o prefeito concedeu, e conseguimos aí fazer uma Emenda para ^
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colocar o revisão com a contento. Porem em 2017 utilizamos muitas essa Tribuna

para mostrar que isso é importante para o município e em 2017 chegou no limite

prudencial de novo, 52.59%, quase 54%, foi um ano que de fato estagnou, e desde

então o piso Geraldo do magistério né, o piso Nacional, não foi desde 2015 até então

não foi contemplado, as nossas abordagens aqui foram muito insistentes e usei muito

essa Tribuna Livre para falar que nós precisaríamos retornar era necessário fazer uma

gestão importante nesse aspecto, e de todo modo apesar de todos embate que nós

tivemos o prefeito Duda confessou para vereador Maxsuel, inclusive, que ele tava

preocupado com isso, ele chegou também ao certo ponto a me mostrar que ele

tava preocupado, e de fato em 2018 ele reduziu para 45.73% foi aí então que em Q-
2019 nós tivemos condição de fazer tanto a revisão geral quanto a concessão do

piso Nacional do magistério, quando a então secretária Valéria né, com seu

empenho, conseguiu demonstrar que era importante, a defasagem do magistério

durante esses anos foi de 22% no total, porque o obviamente a inflação era menor ^
do que a atual inflação que vai chegar aí, você vai chegar a 11% em um ano, a

situação econômica do Brasil hoje de fato a situação muito adversa muito hostil para

os administradores, entretanto hoje a gente pode dizer o seguinte 2021, vocês podem

acessar esse Painel de Controle no Tribunal de Contas, o município de Ibiraçu hoje /rv /
chega a 40.25% do limite de responsabilidade fiscal. O que é isso? É a condição | ^T/
concreta para concessão de todas as correções salariais para a concessão 1orobérr\\\^y
de um piso, tanto piso de qualquer categoria que seja, dos agentes comunitários, de

saúde e os Agentes de endemias também tem seus pisos, os professores têm seus íNL
pisos, então o terreno está aberto agora nós devemos aqui né, de certo modo,

manifestar buscando isso e que se concretize no ano que vem e inclusive até outras \

possibilidades de valorização que tenhamos que conseguir. Também foi obviamente \
apresentado pelo prefeito os dados em relação específica os professores os dados M
do FUNDES que já chega a 73% de investimentos, com as remunerações, então nós q

temos uma realidade que nos permite obviamente hoje dizer, haverá valorização ^ ̂
dentro das conjunturas, não vamos precisar fazer conflito de Norma, e tem que brigar,

e tem que lutar, e ter que passar um ano ferrem, porque houve uma responsabilidade '
principalmente do prefeito Diego, e eu não vou ser também leviano nesse aspecto,

porque o prefeito Duda desde 2018 até aqui, ele manteve os índices pelo menos em ^
níveis sanos, de 44%, em torno de 44% então é preciso reconhecer que houve ^
também uma inclinação do prefeito, para se fazer uma gestão mais adequada e o

prefeito Diego vem consolidar isso de maneira mais agressiva, pode-se colocar ,

obviamente a questão dos serviços públicos existem, obviamente há necessidade de

melhorar em diversos aspectos precisamos de fato de os investimentos, mas a um ^
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cenário mais favorável ogoro com que vamos aprovar hoje aqui, o PPA a LOA, que

é justamente o desenho para se propor algo, por isso peço aos vereadores o apoio

nesse aspecto, porque agora sim haverá uma impressão digital está sendo uma

proposta, e agora sim nós temos condições de realizar e atender melhor município e

nós devemos fazer nosso trabalho com empenho, permanecer está alisando

permanecer brigando e colocando aquilo que precisamos melhorar, os problemas

de madeira clara e transparente e alcançando bons resultados. Agradeço a todos

desejo uma excelente sessão nessa noite. " Com a palavra Vereador Breno tuc/o

Andrade Oliveira: "Boa noife a fados, boa noite a todos os ouvintes da rádio Câmara,

boa noife a todos os servidores desta Casa, boa noife ao amigo Tião que tá aqui

presente, meu amigo Hudson, que se faz presente aqui nessa Casa, boa noite aos

nobres amigos vereadores. F^rímeiramente eu queria usar a Tríbuna dessa Casa para

fazer um convite especial a todos os vereadores, o todas as pessoas que estão nos

acompanha nesse momento aonde nesse domingo, dia 19, às 10 horas da manhã,

nós vamos estar realizando um torneio solidário, um torneio festivo solidário, com o

intuito de está arrecadando fraldas geriátricas em prol da Pestalozzi de Iblraçu, uma

instituição que tem feito muito pelo nosso município, tive a oportunidade está'

visitando lá, junto com o Vereador Fabinho e ele me apresentou todas as

dependências da instituição da Pestalozzi de Ibiraçu, aonde eu fiquei surpreso

Fabinho, até relatei na minha publicação as condições né, que se encontra aquele

prédio, muito bem conservado né, claro que é uma construção antiga, mas assim o

espaço bem conservado, muito arejado, muito limpo né, os veículos que prestam

serviço para aquelas instituição muito bem consen/ado, inclusive o nobre vereador

que dirige um deles cuida muito bem daquele carro, e várias outras atividades que

a Associação Pestalozzi fornece ali para as crianças, adolescentes e adultos que são

atendidos ali naquela instituição, então assim gostand de parabenizar a todas as

pessoas que trabalham ali que dedicam seus dias e que vestem a camisa daquela

instituição, e que a Pestalozzi hoje sirva de exemplo para todos os servidores oferecem

serviço público, para poder trabalhar da maneira que eles trabalham né, assim

acredito que serão trabalho de excelência do nosso município, e esse torneio são

sete times solidários né, é o Unidos do SB, o Raça FC, Multirão FC, Projeto Digo, o

Lendários o Atlético ibiraçu, e o Entre Amigos, então assim vai ser um movimentação

muito bacana, uma causa muito nobre, tivemos um apoio do Enos Torres, fez a

fabricação de todas as peças de premiação, tudo com trabalho artesanal, gostaria

de agradecer pelo apoio, o Diego Uma né, que é a empresa Ultra, que faz aquele

trabalho digital com artes e logomarca. Muito obrigado está sempre e/es por estar

ajudando projetos de movimento social, e é isso aí... deixar o convite gostaria de

Av. Conde D'Eu, 486 - Centro - ibiraçu - ES - CEP 29.670-000 - CNPJ 27.450.683/0001-35
Tel.: (27) 3257-1417 - Telefax: (27) 3257-2453 -www.camaraibiracu.es.gov.br



Câmara MunicipaCcfe iSiraçu
Estado do Espírito Santo

contar com a presença de fados os nobres vereadores lá no campo do campanharo,

no domingo às 10 horas o torneio solidário, vai ser um torneio simbólico, mas o objetivo

dele é nobre, e vai trazer um uma proporção muito maior depois de realizado, que é

um benefício muito bacana em prol da Pestalozzi Ibiraçu, então assim deixa o

convite. Muito obrigado e um bom trabalho. " Após as manifestações, a Presidente

encerra a 2° parte da Sessão Ordinária e, após, faz abertura da 3° parte dessa 3r

Sessão Ordinária, dedicada ò Ordem do Dia, solicitando ao Sr. Secretário que

proceda a leitura da matéria constante da Ordem do Dia, obedecida o classificação
regimental. O Secretário informa que a matéria a ser apreciada na Ordem do Dia da

presente Sessão Ordinário é a seguinte: PROPOSIÇÕES ORIGINÁRIAS DO EXECUTIVO

MUNICIPAL: Projeto de lei n.® 3.365/2021, que "D/spõe sobre o Plano Plurianual para o

período de 2022 a 2025." De autoria do Poder Executivo Municipal, com os Pareceres

dos Comissões Permanentes Pertinentes. Após lido e apreciado em plenário o Projeto

de Lei n° 3.365/2021 foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei n.® 3.368/2021, que

"Estima a receita e fixa despesa do município de Ibiraçu para o exercício financeiro

de 2022. " De autoria do Poder Executivo Municipal, com opresenfacão de

substitutivo oela Comissão de Finanças e Orçamento, e os Pareceres dos Comissões

Permanentes Pertinentes. Após lido e apreciado em plenário, o Substitutivo do Projeto

de Lei n° 3.368/2021 foi aprovado por unanimidade. PROPOSIÇÕES ORIGINÁRIAS DO
LEGISLATIVO MUNICIPAL: Moção de Pesar CM/ n.® 040 a 043Í2021 de autoria de

diversos vereadores. Após lidas e apreciadas em plenário, os moções foram

aprovadas por unanimidade. Indicações CM/ n.®s 289 o 298/202 le autoria de diversos

Vereadores. Após lidas, em Plenário, foram uma o umo debatida, sendo todas

aprovadas por unanimidade. Não havendo mais matérias sujeitas à apreciação e

deliberação do Plenário no Ordem do Dia da presente Sessão Ordinária, o presidente

anuncia o momento das Explicações Pessoais, e cada Vereador tem o prazo de 05

(cinco) minutos para suas considerações finais, vedado o aparte. Com a palavra o

Vereadora Ellsabefe Ramos Malbar: "Só para dar mais uma vez, um boa noite ao

Hudson, ao Jião, que continuam com a gente nessa sessão, desejar um boa noite aos

ouvintes da Rádio Câmara que são fiéis e nos acompanham em todas as seções,

quero agradecer também o convite da associação Amigos da Justiça através do

projeto Asa, Atelie Social Arte, em parceria com Assistência Social e Desenvolvimento

Humano nos convida, e eu já disse o convite está aceito, para participar do recital

de Natal, no dia 17 de dezembro, às 19 horas, e eu com certeza estarei presente,

porque tenho muito orgulho da associação, do trabalho que ela pratica, aonde me

faça um voluntária há mais de 12 anos, e eu acompanho os trabalhos, e espero que

2022 essa Casa continue prestando excelência o trabalho que presta a nossa

comunidade. Boa noite a todos Obrigado aos funcionários dessa Casa os meus pares

e até a próxima sessão do dia 20 se Deus permitir. " Com a palavra a Vereadora José

Av. Conde D'Eu. 486 - Centro - Ibiraçu - ES - CEP 29.670-000 - CNPJ 27.450.683/0001-35
Tel.: (27)3257-1417 - Telefax: (27) 3257-2453 - www.camaraibiracu.es.gov.br



Câmara Munidpaíde iSiraçu
Estado do 'Espírito Santo

Carlos Ferreira dos Santos: "Eu querío falar sobre o futebol solidána que o Breno falou

na Tribuna, e agradecer pelas equipes que vão participar, e desde já fazer

novamente o convite o todos, eu tenho certeza hoje que ser uma festa muito linda,

e você desde já está convidado. Vão. E gostaria também de falar sobre a o nosso

patrimônio né, que a Cascata o Riozinho que essas coisas têm que ser cuidada

mesmo, Aloir e a Bete falou aqui a poucos então gente essas coisas nós temos que

cuidar, o Executivo tem que olhar com outros olhos, bacana porque são coisas

históricos, e eu gostaria de desejar um boa noite a todos e uma ótima semana. " Com

a palavra a Vereadora José Fábio Demuner:" Eu também quero deixar um boa noite

aqui, a todos os ouvintes da rádio Câmara, ao Hudson, ao Vão também, que está

sempre nos prestigiando, acompanhando os trabalhos né da sessão, e agradecer

também a Deus né, pela oportunidade que ele nos dá de todos os dias né, dizer que

o único digno de toda honra e toda glória. Então agradecer também aqui aos

funcionários dessa Casa, deixar um boa noite, e dizer ao Breno que esse futebol, que

você tá fazendo em prol da Pestalozzi, é muito importante, devido que você já foi um

presente comunidade, você tem lá seu espaço, sua área toda né, você tem todo

esse conhecimento e dizer que são 66 famílias que são assistidas, beneficiada pela

Pestalozzi, que são atendidas na verdade, através dos projetos, projeto que tem pela

prefeitura, tem pelo estado, através dos sócios que tem a Pestalozzi, e deixar o

convite aqui também para os vereadores né, que queira conhecer um pouco mais

do trabalho, um pouquinho melhor né, de estar fazendo uma visita, as portas estão

abertas, e dizer Breno que a gente vai estar lá também junto com os funcionário, os

carro, vamos levar uma faixa, vamos estar lá junto né, porque quem vai receber essas

fraldas realmente são pessoa que precisam, porque que ganha um salário mínimo às

vezes tira R$ 340,00 por mês para comprar essas fraldas geriátricas, mesmo que pega

na assistência não consegue muitas, que sabemos também, não tá passando por um

período muito legal né, então isso aí cara vai cair no momento certo, na hora certa,

você pode ter certeza disso, né você vai acompanhar todos os trabalhos da entrega,

como é que vai ser feito, então a gente agradece muito, estamos juntos, pode ter

certeza disso, eu tenho dito, aí muito obrigado presidente." Com o palavra a

Vereadora Vanderlei Alves da Silva: "Primeiramente agradecer ao Hudson do

Võozinho, dizer que a presença de vocês nos engrandecem bastantes, obrigado

pela presença, agradecer às pessoas que estão nos ouvindo pela rádio Câmara, e

dizer a senhora presidente que nem os meus cincos minutos eu não vou usar, estou

usando da palavra Breno para parabenizar a vossa excelência peia brilhante

iniciativa, que V.£x.° tem sempre idéias muito bacana, uma facilidade de reunir o

mundo dos esportes, quando eu disse aqui que quando falarem em esporte, fala
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Vanderíei, mos eu digo no concepção do polovro, de jogor, porobenizor o vosso

excefêncio pelo brilhonfe iniciofivo e você nem se fem sempre ideios muito bocono

umo focilidode de reunir o mundo dos esportes, quondo eu disse que quondo foiorem

Esporte foio Vonderiei mos eu digo no concepção do polovro de jogor, como

orgonizodor você dá de W o O em mim, eu porobenizo V.Ex°. Pelos essos socodos

são muito legol, muito bocono, pode ter cerfezo que eu vou estor lá, vou estor

coloborondo com o evento, coloborondo com o coroçõo, e dizer tombém que eu ^
sou um sócio do Pestolozzi, já de muito tempo, então oquela situoçõo reolmente ^
merece todo nosso corinho todo nosso respeito, e mois umo vez porobéns pelo

\

brílfionte iniciofivo, " Com a palavra a Vereadora Ofavio Luiz Gusso: "Dizer senhoro

presidenfo que no próximo quinto-feiro, nós teremos o evento do rede de

cooperação do Turismo, lá no porodo Ibiroçu, deixo eu pegor oqui ropidinfio, doqui ^
perdão hoje eu tõ meio ofropolhodo, isso, obngodo... Bete! Então é rede de

cooperoção paro o turismo que Já tem se mobilizado durante esse ano e convido

poro um coquetel música e lançamento do livro, ló de dezembro, no quinto-feiro, às

18:30, no parada Ibiroçu. Então vai haver ali né todos os participantes do

empreend/menfo a Parado Ibiroçu, Comaríns Como e Café, Maria Arteiro, Gege [

água de coco. Recanto das Flores, Floricultura Boa Esperanço, Conti Defumados,

APISA, ADELAP, Ibiroçu Cacau, Mario Atesonoto, Sítio Pionco, Casarão Pedrini e iLupo

Cervejaria né, então vamos ter lá músico ao vivo com saxofone com Yuri Lombordi e rsL
o Boteco do Sofrência com nosso querido Cláudio. Esse é um evento importante paro

gente apoiar o turismo na região, por isso se sustento, que cria seus laços com o apoio

do poder público, mas com seu profagonismo, então o convite é amplo, público \
acho que seria uma forma de apoiarmos. Obrigado por ter me aceito assessorado . ̂
aqui, e fica aqui meu registro desse evento. Agradeço a presença de todos aqui

Tiãozinho, Hudson e os ouvintes da rádio Câmara. Eu tenho particularmente uma ^
notícia um pouco triste para dar aqui, digo isso pessoalmente, mas acredito até que

para nossa administração, /nfe//zmen/e primeira notícia o gerente de Meio Ambiente

o Zé Roberto ele encontrou uma oportunidade, mas vantajosa, em relação a

trabalho, a remuneração financeira e hoje saiu as suas exoneração, deixa a sua a

sua pasta, ele de fato teve entregas muito valiosas para o município principalmente

na consolidação do licenciamento, o novo regramento de licenciamento no

município, que inclusive o Hudson até foi um que já trouxe algumas possibilidades, ^
esfd na própria migração, já tá regrado isso, foi uma contribuição sem igual, eu

desejo ao Zé Roberto aí sucesso, na sua nova fase, e certamente a gente perde mas

acreditamos que teremos pessoas competentes também para dar encaminhamento ̂
ao processo, e o outro foi a saída do nosso procurador o Franco que também passou
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no processo seletivo fora, e o Franco né tem sido procurador dessa prefeitura e trouxe

uma contríbuição sem igual como procurador trabalhando nas gestão passada e

nessa também, e uma coisa curiosa o Franco inclusive conseguiu dentro da sua

competência rever um valor de uma indenização no valor de R$ 87.000,00 no

município, com seu próprio trabalho. Então veja, as vezes a gente faz o nosso trabalho

de busca de emendas para apoiar a nossa cidade, junto com abordagem política

que fazemos, mais um funcionário público, com seu trabalho com sua competência

trouxe um recurso né, fez o município conseguiu um recurso judicialmente, por meio

de um processo, então a gente consegue perceber a qualidade, e foi sempre um

funcionário muito amistoso, sempre procurou o diálogo, trazendo suas qualidades,

contribuiu muito para os trabalhos aqui, desejo para o Franco também as melhores

de todos as energias para ele, é um competente onde tiver, certamente vai fazer

boas entregas. Então que os novos que estejam aí, façam seus trabalhos também,

façam essas oportunidades e entreguem coisas boas, para o município. Desejando

uma boa semana a todos, um trabalho e também já né chegando ao fim do ano aí

a gente já acaba também começando a aquecer os nossos corações para os

espíritos natalinos e que tenhamos aí uma boa condução, com muita saúde a todos,

um abraço. " Com a palavra a Vereadora Alolr Fio!: "Gostaria de parabenizar,

primeiramente dar boa noite a nossos amigos que estão nos ouvindo através de rádio

Câmara, cumprimentar o público aqui presente e parabenizar o Breno pela iniciativa

do futebol solidário, e parabenizar a todos envolvidos nesse futebol solidário. Dizer

que já estou instalando né as lâmpadas de LED, que nós aprovamos nessa Casa um

projeto de empréstimo, no qual será pago com valor do dinheiro arrecadado da

iluminação pública, dizer que no bairro São Cristóvão já foram instaladas essas

lâmpadas de LED em várias ruas, inclusive na rua que eu moro, o que tá faltando no

momento, tá ficando bonito, o bairro São Cristóvão, com outros bairros que estão

instalando, o que tá faltando é roçar as ruas, a rua tá bonita com iluminação, mas,

se não roçar a noite tudo clarinho passam lá que vocês vão ver como é que tá a

situação, tem mato de mais de metro de altura, então aqui deixo o meu pedido aí,

em nome da comunidade não tô pedindo para mim, o prefeito que se sensibilize e

dá um jeito de contratar empresa, funcionários para verse a gente passa pelo menos

o Natal com as ruas do nosso bairro limpas, não tõ falando só de São Cristóvão não!

Estou falando a nível de Ibiraçu. Dizer também que o Governo do Estado, entregou

26 caminhões em todo Estado, aí Ibiraçu foi contemplado com um, agradecer ao

senhor governador Renato Casagrande, agradeceu o secretário da SEDURB Marcos

V7cenfe, por esse caminhão e dizer que na gestão passada, o ano passado, a

prefeitura comprou com recurso próprio um caminhão daquele compactador que
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recolhe o lixo da nossa cidade, novo, zero, e esse caminhão já fá lá, eu acho que

tem mais de mês quebrado, então... não só ele, tem vários carros novos no pátio lá

quebrado. Então tem que ver... Tomar providências, os motoristas que as vezes

quebram um carro por mau uso, espero que administração... é porque... não

adianta, chegar um caminhão novo com J ano de uso já tá quebrado, não só esse,

tem mais, tem da educação, tem um caminhãozinho Agrale, lá que eu vi, tem um

carro da assistência novo também vamos botar que uns 40% da frota vai ficar para

ser consertado ano que vem, e às vezes quebra porque tem que quebrar mesmo,

porque roda muito, mas a maioria das vezes é mau uso, tenho um dito e uma boa
Úl

noite a todos." Com a palavra a Vereadora Breno Lúcio Andrade Oliveira:" Mais uma ^

vez eu gostaria de desejar uma boa noite a todos os ouvintes a todos os as pessoas

que estão aqui presente acompanhando nosso trabalho até essa hora em especial

os nossos servidores, o nosso Vereador Otávio fez um discurso na Tribuna muito

bacana, trouxe muitas informações, só que eu gostaria de tocar nesse assunto de

novo, só para a população ter um entendimento né, a gente quando a gente fala

da lei complementar 173, nem todos têm o entendimento do que é lei complementar

173, e todos aqui de certa forma sabemos que ela traz um certo respaldo talvez né,! jf jj
para o serviço público porque ele pode garantir nela para talvez deixar de fazei

alguma coisa, e a lei complementar 173, ela foi editada com o objetivo de instituir '\0Ç
uma espécie de regime fiscal provisório para enfrentamento a pandemia do novo

Corono vírus, possibilitando o reequilíbrio das Finanças Públicas por meio e entre ̂

outras medidas da suspensão do pagamento de dívidas contraídas pelos entes (T^
federativos, em Face da União das afríbuição de recursos públicos, para o combate v

o doenças e da restrição ao crescimento dessas públicas espec/d/menfe as \
relacionadas a folha de pagamento servidores e empregados públicos, dentro dessa

demanda fico fora a restrição à saúde e assistência social, correto? E aí nós temos

um porecer, um relatório aqui do Ministério Público onde ele fala com base no

parecer de conta que foi esclarecido que é permitido aumentar a despesa

destinado ao pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, ^
mesmo diante das vedações previstas pela lei complementar 173 para contratações

e ajustes durante a pandemia devido a supremacia de dispositivos da Constituição

Federal, o esclarecimento foi dado pelo Tríbunal de Contas do Estado Espírito Santo \
em resposta a uma consulta formulada pela Secretaria de Estado de Educação que ^
é o SEDU e pela Procuradoria Geral do Estado, então assim diante disso eu são três

meses né, que nós tivemos acesso a esta informação acredito que foi até passada

aqui na Casa pela presidente ou algum outro Vereador, e diante dia sabemos que

que há pouco tempo né, talvez para se pensar e ver o que realmente vai ser feito, ^
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mas como o Vereador fala que isso já está sendo trabalhado, que já tá sendo visto,

e eu gostaria de falar a mesma coisa que eu falei na sessão passada, o que é lei tem

que ser cumprido, e nós temos que trabalhar para que essa lei seja cumprida, mas

agora eu gostaria com todo respeito a vossa excelência que na próxima sessão,

trouxesse quais os planejamentos que vocês têm, através do executivo Municipal,

para dar melhorias e condições para os nossos profissionais da educação além do

que a lei determina, sabemos aí que foi dado uma nota de esclarecimento né,

falando que já atingiu mais de 72% aí do teto. Então gostaria que talvez tivesse

conseguido trazer na próxima sessão quais os planejamentos que tem paro melhoria

do salário da condições de trabalho fórum o que a lei já estabelece, e dizer que me

sinto muito, grato, por Deus abençoar de estar aqui hoje representando a população

de um modo geral, não são as pessoas que confiaram em um voto, mas nós estamos

aqui para poder exigir que seja cumprido né todas as leis e algo a mais que a

população sempre merece, em relação ao nosso torneio solidáno, outra maneira que

Deus sempre me abençoa de tá tomando iniciativas populares e sociais visando

sempre o bem coletivo, me sinto também muito abençoado por isso, por ter essas;

idéias, e poder estar colocando elas em práticos e com apoio da população e dos

nobres amigos vereadores, então assim eu deixo um convite mais que especial a

vocês que estão aqui presente acompanhando a sessão, a todos os vereadores, a

população do nosso município que seja solidáno e vai participar deste evento. É um

torneio comemorativo, vai ser simbólico, mas objetivo é bem maior do que o interesse

pessoal, então assim, que puder está contribuindo está levando uma fralda

genátrica, para a gente poder está presenteando as pessoas que são atendidas pela

Pestalozzi Ibiraçu, a qual uma instituição que devend ter uma visibilidade maior né

pelo menos por parte do poder público, mas eu tenho certeza que vai ser de bom

proveito ali para Instituição na Pestalozzi. Uma boa semana a todos tenho dito. "

Presidente Valéria dos Santos Rosalém: "Eu gostaria de agradecer a presença do

Tião, do Hudson e do Samuel né, que nos presenteou agora no finalzinho mas tá

participando muito obrigada viu, eu gostaria de agradecer duas entregas

importantes que o governador Renato Casogrande fez a município a primeira né R$

J. 100.000,00 para o caminho do Rosário que foi assoss/nodo hoje o convênio, nós

participamos, prímeiro de outubro lá no Santuário dessa enfrego também, na

oportunidade o Governador esteve presente, agradecer também ao governador

Renato Casagrande pela entrega do caminhão compactador ao município de

Ibiraçu, reforçor as po/avros do vereador Aloir, porque não adianta a gente receber

um, dois, três, quatro, cinco mil carro, se você não tomar conta da frota que você

tem, porque todos mil vão acabar. Hoje eu estive visitando a escola de Pendanga
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pora saber como que tá qual o prazo de entrega, um dos responsáveis que estava

lá ele me disse que a previsão é comecinho de Janeiro, poderia até ser no mês de

dezembro, mas por conta dos das festas né, que sempre emenda eles vão ter

dificuldade para entregar no mês de dezembro, mas para janeiro ou seja né para o

início do ano letivo de 2022, ele garantiu que a escola vai estar pronta e entregue a

comunidade, é importante que nós vereadores passamos a fiscalização dessa

entrega para que não se prejudique os alunos no ano letivo de 2022. Estive também

no posto de saúde de Guatemala, na oporfun/dade noque/e dia da reun;do, Sreno,

que a comunidade pediu a instalação do ar condicionado na sala do médico e do

dentista né, você se lembra disso, então já foi instalado o ar-condicionado nas salas

no médico e do dentista ese o senhor Romário estiver ouvindo a gente ele disse para

gente que se uma reivindicação fosse atendida, que ele estaria contente, então se

ele tiver nos ouvido ele já ficou contente, no mais quero agradecer aos ouvintes na

rádio Câmara aos servidores desta Casa, aos vereadores e vereadoras, ao Tião

novamente, ao Hudson novamente pela presença e desejara todos uma boa noite."

A seguir, não havendo mais Vereadores para se pronunciarem, o Senhor Presidente
declara encerrada a presente Sessão e, para constar, lavrou-se a presente Ata, que

após lida por mim, , Secretário da Mesa Diretora, vai por
todos assinada conforme.

Ljlk ÚtT, J',. ÁaÍ>
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