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ATA DA 32" SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRACU
2011212021

Ao vigésimo 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 32° Sessõo 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 na 32°
Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 2021. Havendo quórum legal, a Senhora
Presidente declara aberta a 32° Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Ibiraçu e
solicita ao Vice-presidente Aloir Piol. que proceda à 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, Felipenses, capítulo 4,
versículo 6-7, declarando, a Presidência, encerrada a fase inicial da Sessão. Após, a,
Presidente solicita ao Secretário que informe se houve inscrição para o uso da Tribuna
Livre, informando o Secretário que se encontra inscrito para o uso da Tribuna Livre da
Casa, o cidadão Sr. Hudson Junfor Barbosa, cujo tema de sua manifestação será
"Comunicação e interação entre as secretarias municipais". Assim sendo, a
Presidente convida o Sr. Hudson Jun/or Barbosa para fazer uso da Tribuna Livre,
limitado ao tema proposto e pelo prazo regimental de 10 (dez) minutos. Com a
Palavra o Sr. Hudson Júnior Barbosa: "Boa noite senhores vereadores eu quero dar
boa noite ao Geremia, ao Pastor Guilherme, meu vizinho, que está ai presente hoje
na sessõo, já me perguntou se eu venho sempre, sempre que posso eu faço sacrifício
deixar minha família e vim aqui na Câmara para participar da vida comunitária e da
política da cidade, e a minha vinda aqui nessa noite, queria porobenízar, vocês, para
esse ano que está se findando é um trabalho extremamente ardo, de fiscalizar de
acompanhar, quería parabenizar também ao município porque a gente sempre tem
críticos para fazer, para melhoria, mas sempre teve coisas boas acontecendo e a
gente também tem que se lembrar dessas coisas boas que estão acontecendo. Eu
particularmente não tenho que reclamar, eu não tenho que reclamar da saúde do /]
meu Município, sempre fui muito bem atendido. Inclusive essa semana eu tive ^
levando o meu pai no pronto-socorro fui atendido por um excelente profissional, y
atencioso isso ajuda muito e resolve muitos problemas da gente. Mas nem tudo são
flores e a gente tem que falar dos problemas, eu quería convidá-los, os senhores
vereadores e vereadoras, a gente pensar que poderíamos... termos uma Câmara
Municipal pouco mais ativa, eu sei que o senhor trabalham multo arduamente,
acompanham obras, fiscalizam o desenvolvimento da cidade, mas eu acho que a
gente precisa ter uma comunicação um pouco melhor com as comunidades eu sei
que vocês têm feito os projetos dando seqüência ao projeto ouvindo as
comunidades, mas eu acho que a gente pode usar as redes sociais para criar, de
repente uma comunicação, tem coisas boas acontecendo no município presidente,
que nem todos os municípios ficam sabendo né. Tem coisas boas que^estão
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colocadas em coisas que são públicos especialmeníe as pessoas que não fem fanfas

condições financeiras, e que muitas vezes não chegam a essas pessoas. Porque
infelizmente eu não sei porque que a internet não é de graça né ea prefeitura deve

pagar também conta de internet, mas parece que a comunicação ela não chega,
não sei porque, às vezes alguém tem medo de fazer algum vídeo para explicar
alguma coisa, eu acho que poderíamos ser mais atenciosos. Bete, em comunicar as
coisas com a sociedade de forma mais clara, mas objetiva, mais simplificada e as

redes sociais elas estão aí para isso, não se paga nada para usar uma conta de

Facebook de Instagram, no YouTube né, para se mostrar as coisas que estão

acontecendo de boas no município, então tô aqui provocando vocês gente, para

pensar numa forma de dar andamento, a gente vê o dificuldade quando vocês
convoca a população aqui para participar de uma reunião aqui na Câmara como

foi debatido aqui, a LDO e tudo mais. Então eu vejo que a gente estar mais próximo
da sociedade quanto a isso acho que dá para gente usar mecanismos
financeiramente acessíveis para gente estar mais perto da sociedade. O tema e o

que eu escrevi para falar hoje sobre comunicação, eu vou trazer uma situação que
tá acontecendo que muito me entristeceu, desde o dia 2 de novembro, dia 2
novembro, Vanderlei, um amigo meu acordou com a casa dele caindo em cima
dele, falou que tava vivendo uma cena de filme, a filhínha ainda tá se recuperando
do trauma que ela teve mental, por conta da situação, no dia 2 aconteceu a
tragédia, né infelizmente estava chovendo muito esses dias, vocês vão lembrar, teve
muita chuva na região e o muro caiu em cima de uma casa de um morador aqui de
Ibiraçu, cidadão que não pesa para o município, ele trabalha, ele não tem aluguel
social, eu não estou fazendo a crítica aqui, a pessoas que utilizam, to dizendo que é
um cidadão que trabalha, paga seus impostos, não é um peso para o município né,
ele usa o serviço de saúde de educoçõo, as filhas estudam, mais esse cidadão, sem
saber muito da situação ele comunica, os vizinhos aí comunicam a prefeitura,
acionam a Defesa Civil, aciona os mecanismos. Para resumir um pouco da história,

esse cidadão ele informo o município que a casa dele caiu, ele tem uma estrutura
familiar boa, porque a mãe tinha uma casa parada lá e levou ele para essa casa.
Mas sem comunicação nenhuma oficial, isso é uma coisa, eu acho uma cois'
vergonhosa para minha cidade, uma coisa vergonhosa, sem uma comunicaçã
oficiai, Vanderlei, a Secretaria de obras manda demolir o resto que sobrou da casa

dele, sem falar com ele, se ia reconstruir, sem falar com ele que iria dar outros tipos

de suporte para ele, simplesmente ele acordou no dia 3 ou no dia 4, se não me
engano foi no dia 4, que eu passei por lá, eu vi, os funcionários da Prefeitura com
ferramentas, eu falei, vocês vão aonde? Vamos ali acabar de derrubar a casa ali. Eu

entendi naquele momento, que havia uma comunicação, a Prefeitura não vai
refazer o muro, a Prefeitura vai ajudar a construir a casa, até mesmo porque eu fui
conversar com alguém que passou muitos anos na defesa civil municipal, muitos
anos, vocês sabe muito bem quem é, morador da cidade amante da cidade, ele
me falou, é normal quando cai um muro de frente para Rua, Otávio, a pref^ura
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ajuda a reconstruir o muro, entendeu, ou da os materiais para a pessoas fazer o muro,

porque de vizinhos ela não tem essa obrigatoriedade não, mas existi um Fundo
Municipal que dá sustentação para a prefeitura poder ajudar, poder auxiliar, e eu
falei isso com a pessoa, e falei isso para a pessoa, olha fica tranqüilo porque tem um
fundo, e tal. Bom isso aconteceu no dia 2 de novembro, ainda assim, eu conversando

com algumas pessoas que trabalham na gestão atua que estão tocando aí esse
barco que não é fácil, trabalhar fazer gestão não é fácil, mas quando a gente aceita

e se coloca à disposição da sociedade a gente tem que ter disposição para dar a

cara a bater, os senhores aqui deve sofrer, alguém fala alguma coisa mas os senhores
colocaram o nome disposição da sociedade, e aí vem coisas boas, mas também

vem coisas ruins, Aloir, mas a responsabilidade como gestor, não pode se falar para

um pai de família... olha eu não vou poder te ajudar, talvez eu te ajudo fazer um
projetinho lá para sua casa, isso é vergonhoso, quando existe dinheiro público, para
poder se fazer, ajudar o cidadão que teve a casa dele desmanchada por uma

situação, uma eventualidade natural, o Prefeito Municipal, Presidente virou para o
cidadão e falou assim: Olha! Infelizmente eu não posso te ajudar não! E aí eu falei,

calma lá! Fizemos requerimentos, Vanderlei, porque a gente tem que usar a
inteligência né, E os atos do poder público não pode ser simplesmente falado, tudo
bem que aqui a gente pode falar que tá gravado, mas você não pode simplesmente
falar com o cidadão no canto de sala e ficar por isso mesmo, as coisas têm que ser

oficializado, se o prefeito se reuniu com alguém para tratar de uma coisa pública,
isso precisa ser oficializado, e nós protocolamos requerimentos pedindo a Ata dess
reunião e até ontem, talvez hoje até meia-noite vai sair, até ontem não saiu. Então a
nossa comunicação tá muito ruim, muito ruim, vou falar mais, eu protocolei um
requerimento, em abril... abril de 2021, há duas semanas atrás foram me responder o
requerimento, duas semanas atrás, comunicação gente, muita das vezes, a
comunicação entre o cidadão não é algo custoso, se você não vai fazer, baseia-se
na lei, que não vai fazer, porque que não vai fazer, e responde para o cidadão, e
como a máquina chegou lá para consertar a estrada que dá acesso lá, a pequena
propriedade que a gente tem, que é uma estrada, uma via Rural, que quem tem que
dar manutenção é o município, ele falou assim, eu vou começar a fazer aqui mas
não vai dar para acabar, porque não tem combustível na máquina. Vergonha! Eu
esperei tanto tempo para chegar uma máquina lá para fazer o serviço, e o cara falou
que não podia começar a mexer, porque não ia dar para acabar, porque não tem
combustível na máquina, eu acho que a gente tem que ter mais veemência em
algumas ações em fiscalização dessa gestão, a gente entende o momento, entende
os ajustes que precisa fazer, mas eu fui fazer uma pesquisa esses dias atrás, achei que
faltava dinheiro na educação, por isso que tava do jeito que fava, mos não tá
faltando dinheiro, o dinheiro chegou. E por incrível que pareça, parece que usasse a

Tribuna Popular aqui incomoda algumas pessoas, eu usei essa Tríbuna Popular aqui a
uns dias atrás e a reação, foi de me chamar na escoto, ocfie/ que era uma conversa
com a diretora, mas cheguei lá fava toda a escola parada, as professoras, o p^^al
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que trabalha na gestão da escola, parada para saber de mim, o que que eu vim

falar aqui, e eu tive que dar uma resposta para eles, Olha a tribuna lá é pública, vocês
também pode utilizar, vocês podem ir lá, querem se tratar ou retratar a sociedade a
respeito do que foi falado, se eu falei alguma mentira, vou pedir perdão para vocês
agora, mas eu tô indo lá defender escola que meu filho estuda, eu não sou

responsável pelo que as pessoas falam daquilo que ouviram, eu sou responsável pelo
que eu falei, felizmente tem pessoas que não tem compromisso com a verdade, e aí
eu, cidadão de Ibiraçu, nascido aqui em Ibiraçu, eu não tenho compromisso com

quem sai falando, que não foi falado, então senhores, eu quero parabenizar você
esse trabalho de vocês, são fiscalizadores desse município. Vocês não precisam ser

amigo do prefeito em tudo, a sociedade está olhando para o trabalho de vocês, eu
vou falar aqui, senhores vocês foram colocados aqui para pegar no pé, do que
precisa ser pegado no pé para voltar junto, que se precisa ser votado junto, para dar
confiança, para o município andar, para desenvolver, não pode agarrar, mas
existem coisas que atingem as famílias que mais precisam, imaginem esse cidadão
que além de ter que reconstruir sua casa, ainda tá se se vendo, como, é que pode,
é só para os amigos do rei, as máquinas só funciona para os amigos do rei, será que
os amigos do rei só ligam para lá para o secretário e a máquina chega, eu me sinto
assim hoje, parece que o atendimento a alguns serviços públicos..., já defendi aqui a
saúde hoje, viu Otávio, só funciono para os amigos do rei, a casa caiu, o cidadão tá
lá com as suas as suas forças tentando erguer a casa, uma casa que o muro caiu e
derrubou uma parede, mas alguém, e eu não tô criticando nomes não gente, eu tô
aqui criticando a gestâo. Não importa se é A, B ou C, vou fazer o meu papel aqui,
porque a polícia já acabou agora é trabalho, eu fiz de tudo, fulano vai lá conversar
com o prefeito, vai lá conversar com o secretário, ele veio e a informação que ele
teve foi assim, vou ajudar você fazer um projetinho lá e tal, máximo que eu posso (7^
fazer é isso, mas para mandar derrubar a casa dele, acabar de derrubara casa dele,
mandaram derrubar, e vou falar mais, infelizmente a gente pessoas que não tem p
ética, roubaram coisas que estavam na casa, mandaram fazer o serviço que não era
paro ter feito, que não ia reconstruir, o pelo menos até ontem não ia, talvez amanhã
já muda a conversa, só tinha caído uma parede, não sei se alguém esteve lá, o
secretário mandou Ir lá joga tudo no chão, não sei com a ordem de quem, o laudo
pericial que é feito pela defesa civil, nós solicitamos, já tem mais de 20 dias o laudo
tem que ser enfregue 10 dias no máximo depois acontecido, mais de 20 dias, então
senhores, o trabalho de vocês não é fácil, vocês não precisam ser amigos do rei em
tudo, não precisa ser amigos do rei em tudo, por que a sociedade está avaliando
trabalho de vocês, tem que ter coragem para falar não tá errado, para mover ações,
e aqui as coisas têm que ser feito do papel, documento, mas só falar, chama no i
cantinho a gente vai resolver, não pode ser assim, trabalho de vocês é difícil, somos
na cidade pequena, existe alguns arranjos tal, não pode, a gente não pode ofender
as pessoas jamais, mas tem muita gente ofendida na sua dignidade, muita gente não
tá sendo atendido em muitos serviços que assim, é normal de atender es^f^zer.
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Então senhores, eu quero desejar para vocês um feliz Natal e um próspero ano novo,

e eu vou pedir para vocês, sejam mais corajosos, não sejam amigos do rei tudo, sejam
corajosos para embates, para falar as verdades que precisam ser ditas, se tem

dinheiro para se gastar com essas eventualidades eu não posso ficar retendo,

segurando, os senhores conhecem melhor do que eu, foi voltado daqui ó, semana

passada, foi voltado aqui o orçamento, de atenção aí senhores, tem que ser

colocado essas questões de eventualidade ou será que mudou, mas não mudou."
O vereador Vanderiei Alves da Silva pede o parte: "dm boa noite a todos, o senhor

tocou no Ponto Certo, dentro do orçomenfo tem a verba para resolver essas

questões, e a maior autoridade nesse assunto chama-se Defesa Civil, que tem que
providenciar um laudo, tem que providenciar um laudo, passar para as autoridades
competentes em cima dele, para se toma Providência, primeiro ponto é pegar o
cidadão e dá um aluguel social, para começar, e depois resolver o problema do

cidadão. Esses são os com/nhos que deveria ter sido tomado, eu até íomenío que o
Senhor tem que vir aqui na Tribuna, e o senhor lembrou do orçomenfo, mas dentro
do orçamento tem verba para Isso, obrigado pela o parte. " Sr. Hudson Júnior

Barbosa: "Pois é, e aí o caminho normal foi feito, conversa com pessoas que estão

próximos, conversa com prefeito, requerimentos foram feitos, mas a resposta para o
cidadão ainda não chegou, Vanderiei, triste é saber que a resposta não chegou,
onde se tem dinheiro já empenhado para fazer, e não foi ontem que foi empenhado,
o ano passado né, o ano passado se eles voltaram aqui dinheiro para se resolver esses
problemas, são problemas de calamidade pública, e tal e situações específicas, e
tudo mais, senhores, eu não quero me alongar mais, eu vim aqui só para dar essa
informação, to/vez a/guns já saibam, já é do conhecimento. Eu nunca vou vir aqui
para falar uma coisa, uma surpresa. Pode ser que algum dia aconteça, eu vindo para
cá aconteça uma situação que eu fique sabendo, vou frozer uma surpresa. Não, esse
assunto foi conversado, foi protocolado requerimentos, você conversa com Defesa
Civil, você conversa com a Secretaria de obras, você conversa com prefeito, você
converso com fulano, mas não se resolve, não se resolve, eu não quero acreditar

Otávio, que só funciona as coisas para os amigos do rei, não quer acreditar. Por que
é uma vergonho se /sso estiver acontecendo. Eu usei essas palavras aqui é o meu
sentimento, eu espero que a municipalidade não tenha trabalhado esse tempo, não.
venha trabalhando para os amigos do rei, a sensação é essa presidente, a sensação
é essa, para os amigos do rei tudo, para os outros o que sobrar, eu peço que os^
senhores sejam mais fiscalizadores em 2022, a gente não tem que se amigo do rei em
tudo, em alguns momentos, nós temos que colocar na verdade o sofrimento do
cidadão primeiro lugar, foi para isso que vocês foram eleitos, uma boa noite." A
Presidente declarou encerrada a r parte da Sessão Ordinário e, ato contínuo,
abrindo a 2° parte da Sessão Ordinária, solicita ao Sr. Secretário que proceda a leitura 10
do resumo da Ata da 3r Sessão Ordinária da Câmara Municipal, realizada no dia 13
de dezembro de 2021, informando o Secretário, que o resumo da Ato 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 Plenáim o
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Ata foi colocado 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 32® Sessão Ordinária é
composto das seguintes matérias: EXPEDIENTE ORÍGINÁRÍO DO EXECUTIVO
MUNICIPAL: Projeto de Lei n.® 3.371/2021, que "Ratifico a redação do Protocolo de
Intenções da Agência Reguladora /nfermun/c/pa/ de Saneamento Básico do Espírito
Santo (ARIES) e ratifica o ingresso do Município no Consórcio", com os pareceres das
comissões permanentes pertinentes. [Ordem do dia). Projeto de Lei n.® 3.372/2021,
que "Estabelece diretrizes para a oferta de Educação em Tempo Integral nas Escolas
Públicas Municipais e dá outras providências", com os pareceres das comissões
permanentes pertinentes. (Ordem do Dia). 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 Munícipaí e dá outras providências", com os pareceres
das comissões permanentes pertinentes. /Ordem do Diaj. EXPEDIENTE ORIGINÁRIO DO
LEGISLATIVO MUNICIPAL: Moção de Pesar CMI n.® 044 e 045f2021 de autoria de
diversos vereadores. (Ordem do Dia). Indicação CMI n.° 299 o 306/2021, de autoria
de diversos Vereadores. (Ordem do Dia). Ofícios e Correspondências diversos, dentre
os quais se destaca o seguinte: I - Ofício n.° 401/2021, do Gabinete do Prefeito
Municipal de Ibiraçu, datado de 14 de dezembro de 2021 e recebido nesta Câmara
em 15/12/2021 referente aos balancetes do mês de novembro de 2021. 2 - Ofício n°
67/2021, proveniente do SAAE, datado de 15 de dezembro de 2021 e recebido nesta
Câmara em mesma data, referente aos balancetes do mês de novembro de 2021. A
Presidente acusa o recebimento e informa que o mesmo se encontra sobre o Mesa
e à disposição dos Vereadores nesta Sessão e, posteriormente, na Secretario da
Câmara 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 Aioir PIol, Elisabefe Ramos
Maibar, Breno Lúcio Andrade Oliveira e Ofavio Luiz Gusso Maioli, que dispõem do
prazo de 10 (dez) minutos para seu pronunciamento. Com a palavra o Vereador
Aloir Piol: "Gostaria de cumprimentar os nossos amigos que estão nos ouvindo pela
rádio Câmara, cumprimentar aqui o Hudson, o Geremias, pastor Guiltierme aqui
presente, os três né, cumprimentar os funcionários desta Casa, e dizer que hoje é
especial eu agradeço o trabalho de contribuição e dedicaçõo dos Servidores
Aposentados de 2021 do nosso município, os servidores são 11 que se aposentar esse
ano são: Denize Maria Bortolini (professora), Renata Moreira França Gomes
(professora), Rogério Cuzzuol [professora), Luciene Aparecida Almeida Rosalém
Rodrigues (professora). Valeria Furieri (trabalhava na parte administrativa), Jose Maria
da Conceição, Rubens Cláudio Favalessa Loureiro, Manoel Natal de Paiva Filho,
Geraldo Antônio Sarmeghi Sfalsin, Rosineia da Silva Coelho Pandolfi, Genival Antônio
Santiago da Cruz, esse era funcionário da autarquia, SAAE, eu ressalto a importância
dos colaboradores aposentados e reconhecimento exposto daqueles que fizeram
parte da construção da história do nosso município, os mesmos aposentados que
continuam prestando o importante serviço colaboração, agradeço imensamente o
trabalho de cada um durante essa trajetória prestados aos munícipes de^^K^s
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cidade, eu queria desejar a todos os funcionários da Casa, ja finalizando a minha

conversa né. Desejar a todos os funcionários públicos Municipal, funcionário de
autarquia a todos os moradores da nossa cidade do nosso estado e do Brasil, a todos
um feliz Natal e um Feliz Ano Novo repleto de muita saúde, muito obrigado um boa

noite a todos." Com a palavra o Vereador Blisabefe Ramos Malbar: " Boa noite a
todos aos ouvintes da rádio Câmara, obrigado por mais uma vez está aqui presente

nos ocomponhondo nos frobo/hos dessa Casa, quero dor boa noite também ao
Hudson, ao pastor Guilherme e o ex-vereador Geremias por estarem presente nessa
sessão, gostaria de dor um boa noite aos funcionário da Câmara também quero
aproveitar que Aioir trouxe um fato tão importante que foi aposentadoria desses
guerreiros, da prefeitura, que se aposentaram. Obrigado por te valorizado os
aposentados, então assim, desejar muito sucesso, muífos felicidades e o nosso
agradecimento pelo serviço prestado ao nosso município. Parabéns para vocês e
aproveitem bastante esse novo momento, esso novo vida. Bom eu gostaria de
começar a minha fala... sobre o que foi feito, aonde estive, o que participei nessa
semana, após a nossa reunião, após a sessão de segunda-feira, no dia 14, terça-feira
eu tive o prazer de estar com o secretário de Meio Ambiente do gabinete do prefeito
secretário de Meio Ambiente do Estado Fabrício Machado, participando do
desenvolvimento sustentável no nosso município, então eu fiquei muito feliz de poder
estar com secretário tentando ajudar o nosso meio ambiente, e trazendo coisas para
que aqui sejam desenvolvida, então muito obrigado ao secretário de Meio Ambiente
do Estado Fabrício Machado, por ter estado aqui no município, está junto aí nos
ajudando a trazer, a desenvolver o meio ambiente em Ibiraçu, também no noite eu
tive o prazer de ser convidada para palestrar no seminário das mulheres verdes em
defesa de todas, respeito, equidade de vacina para todos, nesse momento eu fui
destinado a falar sobre a mulher do Século 21, então eu fiz algumas palavras e eu

vou partilhar aqui com você. Hoje nós mulheres do Século 21, nos destacamos em
muitos áreas, muitos anos se passaram desde que as mulheres começaram a lutar
pelos seus direitos, e hoje chegamos aqui graças a elas que começar o luta há muitos
anos atrás, como por exemplo a grande heroína francesa Joana D'Arc, bem mais
amadurecidos e fortalecido e ocupando espaços antes nunca imaginados e se
consolidando cada vez mais como instrumento de força perseveronço e luta, é
inegável que hoje em dia as mulheres ainda encontram problemas estruturais que
dificultam a busca por igualdade social em todos os aspectos, apesar da
popularização dos debotes sobre a igualdade de gêneros, o feminismo e o combate
ao machismo, ainda é comum ler e ouvir relatos sobre desigualdades salariais,
violência sexual, feminicídio, baixa representatividade política, entre outros, e é na
baixa representatividade política que eu quero focar, nós mulheres ocupam sim
espaço na política mas ainda somos poucas, podemos e devemos mudar essa
realidade, podemos sim, ser um número maior, muitas de nós ainda tem medo ou
dificuldade de ocupar cargos de poder, serem eleitas por ferem voz ativa nas
tomadas de decisões políticas e isso acontece devido a exclusão histórícadas
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mulheres na política e que reverberam até hoje no nosso cenário de baixa
represenfafividade feminina no governo, mas unidas nós podemos mudar essa
realidade, e elaborar uma nova forma de fazer política, temos que fazer crescer

nossa representatividade na política diversificando nossas ações em todo o país,
tornando-nos presentes não openas como partido de mobilização e Protestos e

divulgação da ecologia, mas também com atrizes importantes no poder local
diversificando nossas realizações e sensibilizando a sociedade e aumentando

números e as ações, podemos juntas colaborar para que as conquistas realizadas no
caso pelo meu partido, que foi fundado em 1986, continue acontecendo e fazendo
a diferença na preservação do meio ambiente, e na qualidade de vida da
população. Nesse momento eu convido a todas as mulheres para se juntar a nós
para continuar assumindo nossa posição política com firmeza e vontade, para tirar
do papel os projetos hora somente escrítos e coloca- lós em prática, vamos juntas
trabalhar com perspectiva planejada de futuro promover a educação corporativa,
a cidadania e a responsabilidade socioambiental, estamos vivendo um momento de
muita vulnerabilidade ambiental, que tem conseqüências diretas na vida dos
brasileiros em diferentes níveis individual e coletivo. Urbano e Rural. Nossa

participação ativa é decisiva na defesa da qualidade de vida da população e na
preservação do meio ambiente. Gostaria de agradecer e dizer que eu espero que a
gente se uma, e cada vez mais mulheres venham se juntar, se fortalecer porque eu
acredito que nós mulheres temos uma visão muito, muito grande e que vamos
colaborar muito com desenvolvimento do país, então que mais mulheres se junte a

nós, aqui eu tenho a presidente, eu até esqueci peço desculpa de cumprimentá-la,
então temos uma mulher na mesa na Presidente, eu como vereadora também nessa

Casa de lei, então que a gente se multiplique para que os nossos companheiros aqui,
meus pares também... boa noite, em nome do Renato, hoje eu pulei o início, mas
assim, enfim, que a gente esteja sempre junto na luta por um mundo melhor. Também
te vemos nessa semana os empreendedores que o Ariei, permitiu que os
empreendedores de Ibiraçu levassem seus trabalhos para aquele empreendimento,
foi muito bacana o ex-vereador Geremias com seus livros, o Zé Nelson também com

seu livro, roupas, artesanato, comida, bem bacana mesmo aquele momento.
Parabéns ao João Rocha que veio trazer para nós essa inovação, ajudar no
crescimento do município ao Sebrae, então assim foi muito bacana aquele momento
vivido sobre os empreendedores aqui de Ibiraçu, o/avoncondo turismo e trazer
desenvolvimento para o município, então foi muito bacana. Também f/vemos na
sexta-fe/ra a cantada de natal do Amigos da Justiça no projeto Asa, foi lindíssimo.
Quem esteve lá tenho certeza que se emocionou com aquelas crianças cantando,
eu já me emociono com eles várias vezes, porque eu acompanho o trabalho que
eles desenvolvem, vejo eles pintando, desenhado, vejo eles ganhando cidadania,
aprendendo cidadania, então muito bacana o projeto Asa, parabéns o sua
Presidente Poliana 5/queira, ao seu mentor Doutor Gedeon, foi muito bacana
participar daquele momento na Associação Amigos da Justiça no projeto^sa.
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Também feve no sábado o Natal solidário feito pela assistência e também foi muito

bacana ver as pessoas naquele varal solidário, fazendo suas escolhas, criança
escolhendo seu brinquedo, participar das brincadeiras, ganha chocolate, ganhando

doce. e fazendo um momento com a comunidade, então foi muito bacana.

Parabéns secretária Emília por isso. parabéns secretário Felix pela praça, tá bem

alegre a cidade. Teve também no dia 18 a confraternização da Câmara, parabéns
companheiros, eu não pude estar presente, mas soube que foi um momento
inesquecível, que foi muito bacana tudo vivido lá eu infelizmente, final de semana eu
cuido da minha mãe. e eu precisava descer até onde eu pude eu conseguir ficar,
também não pude participar de futebol solidário feito pelo Breno no Campagnaro.
mas também sei que alguns companheiros tiveram, que foi bem bacana. Quero dizer
aqui ao Hudson. que agente Hudson. quero te falar que nós vereadores com certeza
nós no dia a dia estamos presentes, nas comunidade acompanhando o que é o que
tá acontecendo, nós temos lap junto de comunidade, nós fazemos um trabalho de
caminhar pelos bairros, eu às vezes, meu passa ai Renato, saímos rodando
conferindo que tá. o que não tá. o que está feito, o que não está feito, a gente cobra,
eu não sou então amiga do Rei. porque muitas coisas que eu pedi está em aberto. ^
inclusive coisa de estrada, vejo que eles estão tendo um pouco de dificuldade.
espero que 2022 isso seja revisto, e consertado. Acho que precisamos cobrar essa
casa... Eu não estive lá, não sei o que está sendo feito, mas precisa ser resolvido, e
deve ter derrubado o resto porque devia tá em risco, entendeu, mas eu tõ falando... ^
mas assim, espero que se errou não fez o papel, e se tirou que resolva, se erra, mais
conserte por favor, eu espero que a sua voz ecoe. e que seja realmente resolvido
então assim, parabéns por você ter vindo e trazido uma demanda, faz porte, faz
parte, essa cobrança é nossa também, o gente também veste essa camisa, tá
cobrando às vezes eu me senti, você vai me ouvir falar bem. que eu quero que

aconteça, não sou pessimista, eu sou otimista, eu quero que seja uma boa
administração, porque eu apostei que seria eu vou cobrar altura para que seja. mas
eu sei que nós temos muita coisa para que seja consertado e que não responde está
cobrando para que seja feio. tá bom. Desejo os ouvintes do rádio Câmara e a vocês
uma boa sessão, e que também deixa aqui um feliz natal Próspero ano-novo e que
estejamos juntos, e unidos por um município melhor, muito obrigado." Com a palavra
o vereador Breno Luclo Andrade Oliveira: "Boa noite a todos queria cumprímentar
prímeíromenta todos os ouv/níes do rádio Câmara cumprímentar aqui o nosso amigo
Gerem/os, pastor Guilherme, meu amigo Hudson e parabenizá-la pelo belo discurso
que fez aqui na Tribuna, cumprimentar os companheiros vereadores. Primeiramente
eu gostaria de agradecer a todos os colaboradores dos times solidários, ao Enos
Torres ao Mazinho coxinha. ao meu amigo Vereador Cariinhos Café. no qual se
colocaram à disposição para fazer um torneio solidário o intuito de arrecadar fraldas
geríátrícas em prol da Pestalozzi Ibiraçu. o nosso amigo Fábio Demuner. também foi
uma peça fundamental junto com a presidente Isabel da Associação Pestalozzi. que
no momento diretamente ela já aceitou a proposta acho bacana participar, e
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a equipe da Pesfalozzi que se fez presente, o nosso amigo Vanderlei esteve presente,
o nosso amigo Renato Ramalho esteve presente, a nossa vereadora Valéria, também
esteja presente. Foi uma satisfação muito grande ter vocês nesse momento no qual
o torneio solidário foi um sucesso arrecadamos bastante fraldas né Fabinho, e ainda

atende pessoas que levou até alimento né, para a gente ver o quanto a população
de Ibiroçu ela apoia esse tipo de evento, quanto o população de Ibiraçu é solidário
com esses momentos e com essas ações de solidariedade, então deixa aqui a

gratidão é por todos vocês que diretamente e indiretamente apoiar esse evento em
prol do Pestalozzi Ibiraçu, duas horas depois ou mais do evento, houve um
acontecimento isolado, mas o evento já tinha acabado e um episódio lamentável,
houve uma briga, no bar, do lado de fora de um bar, até com disparo de arma de
fogo, é uma situação que ninguém espera, no momento mas quando o torneio
acabou as pessoas decidirem ficar né pelo comércio tomando cervejinha e
escutando o som, que é de normal na comunidade todos os finais de semana, o
pessoal aproveitar para ver o futebol e tomar sua cerveja e escutar música, mas
infelizmente não era de se esperar, estava no momento várias famílias, crianças e nós
não podemos controlar o pensamento e atitude das pessoas, infelizmente, então
assim, episódio lamentável não tem vínculo nenhum com o torneio solidário, inclusive
foi depois que acabou o torneio. E eu quend aproveitar a oportunidade para pegar
um gancho no discurso do nosso amigo Hudson, porque estava pensando em uma
reflexão desde quando eu sai de casa, não sou muito de copiar eu gosto que as
palavras fluem, mas o que você disse que o Hudson bateu muito com o que eu estava
pensando, porque desde quando eu assumir mandato de vereador, desde quando
vinha fazendo campanha ou quando eu atuei dentro da comunidade, a proposta
sempre foi uma, ajudar e lutar pela população, eu acho que esse é o intuito de cada
um de vocês que estão aqui hoje como Vereador é esse, é representar a população
realmente a população está lá fora aguardando que isso seja feito por nós, por nós
nove vereadores eleitos pelo povo e quando assumi o mandato com essa proposta
de trabalho a intenção era criar um mandato ativo e participativo junto com as
comunidades dando voz a quem necessita a quem precisa eu não estou aqui não
estou dizendo que cada um de vocês estão aqui talvez para ser humilhado pela
população, não, mas é como o Bete, às vezes fala, é para colocar o nosso servir a
exposição da população, e isso me faz feliz, isso me faz agraciado por Deus pela
oportunidade está aqui hoje representando, não só cada voto que eu tive, mas
representando uma cidade, quando a pessoa vira para mim fala, Breno você é
vereador do nosso bairro, não eu sou vereador de Ibiraçu. Então quando eu tomei a

liberdade lá atrás da continuidade ao projeto ouvindo os comunidades, eu vi como
uma oportunidade de da voz ativa para população de criar essa ponte entre a
Câmara municipal, vereadores, vereadores e a população, quando eu criei o (n
gabinete ON, foi com esse intuito, que vereador colocou até hoje o telefone com ^
rede de WhafsApp, à disposição da população, aonde você pode mandar
sugestões, críticas, pedindo informação participar do mandato, essa é a proeza de
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trabalho, eu não fô aqui sozinho, eu não fui eleito só com meu voto, então nós temos
que criar essa oportunidade para a população, são eles que vão direcionar o belo
trabalho que nós temos que fazer, então quando escuta o discurso do amigo Hudson,
não vou falar que causa revolta, mas caso uma angús//a uma angústia muito
grande, porque eu estive lá na cosa do amigo e vi o situação dele, inclusive trouxe
demanda nesse mesmo dia da rua, e vi a situação que se encontra a casa dele, na

verdade que não tem casa, e houve uma falta de informação muito grande denfro
disso aí, que a Defesa Civil diz que tem um laudo e a Secretaria de obras diz que
poderia derrubar. E aí entrou uma controvérsia muito grande, e no final de tudo isso
quem perde, e quem está passando por tanta dificuldade e necessidade cidadão.
Mas então eu venho aqui reconheço o que o amigo falou, e que realmente nós
temos que fazer valer essa função que foi nos dada por Deus e pelo povo,
encaminhando para uma reflexão que eu estava pensando, será que cada um de
nós aqui realmente estamos cumprindo com o nosso papel? Será que cada um de
nós aqui estamos defendendo a população? Ou estamos aqui defendendo
ideologia política, defendendo lado A, lado B, defendendo os nossos inferesses
próprios, ou estamos aqui defendendo os interesses da população, eu gostaria de
deixar essa reflexão aqui nessa Casa hoje, eu acredito que cada um de nós fomos
eleito para isso, para defender interesse próprio interesse pessoal, interesse dos Reis,
não é para defender interesses da população, e principal aqueles que mais
precisam, que mais necessitam e que tem dificuldade de chegar ao serviço público
de qualidade, é isso que nós temos que defender, sou Vereador aberto ao diálogo,
sempre à disposição para qualquer esclarecimento, sempre busca o diálogo junto as
secretarias, pode perguntar a todos os secretários, secretário que não tiver
relacionamento bom comigo, é porque eu não gosto de ficar passando a mão na
cabeça de ninguém, não vou passar, porque eu acabei de falar nós não temos que
defender nossos interesses, o interesse de lado A ou B. Então essa diversidade vai existir

mas nós temos que defender sempre no interesse da população. Nós temos que
colocar isso na cabeça. Então a partir de 2022 possamos refletir melhor que eu estou
dizendo aqui o que o amigo Hudson trouxe aqui, será que nós estamos realmente
defendendo aos anseios da população francês de quem mais necessita, de quem
mais precisa, vamos refletir, vamos fazer valer a pena cada dia do nosso mandato,
que foi concedido pelas pessoas que acreditaram que nós poderíamos fazer a
diferença, e cada minuto depois do dia que fui eleito eu acredito nisso, que de
alguma maneira eu posso fazer a diferença, e para fazer diferente tem que escutar
a população, tem que entendera população, tem que vero que que a população
precisa, aí sim nós vamos começar a fazer diferença, tem que esquecer essa questão
de lado A ou B, fica defendendo lado, a verdade tem que ser dita os interesses da
população que está em jogo, eu gostaria de agradecer porque 2021, 2019 foi um
ano atípico, 2020 na verdade um ano par e acabou sendo ano ímpar né, então assim
muitas famílias que estão sofrendo, que sofreram né, muitas perdas não só por Covid,
mas por vários motivos que seja, mas muitos corações aflitos e eu gostaria de Pm'''P
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Deus que conforte todas as famílias que estão sofrendo, que estão aflitas que 2022

possa ser um ano revigorado, com a benção de Deus. não que Deus nos esqueceu,
mas nós estamos nos afastando de Deus. então vamos confiar nele. confiar no

palavra dele. pedir que todos tenham um ótimo Natal e que todas as famílias tenham
condição de cear de se reunir, de fazer os pazes de perdoar, de renovar os votos

com Deus. que o Ano Novo venho repleto de paz, saúde felicidades esse é o desejo
que tenho para todos vocês e a todos que me escutam, bom trabalho a todos, tenho
dito." Com a palavra o vereador Otávio Luiz Gusso Maioii: "Vereadores. Presidente,
público presente hoje. ex vereador Geremias. o Hudson. que usou a tribuna Livre hoje.
mais uma vez trazendo algumas reflexões. Sebastião Gonçalves Ferreira é o nome do
nosso querido pastor Guilherme, que é o s primeiro suplente do PDT partido ao qual
também integro, obrigado pela presença. Bom. antes de fazer a minha flexôo eu já
teria um tema para tratar aqui, e ele tá correlacionado com o tema posto pelo
Hudson, que trouxe uma situação específica de um incidente que culminou aí no
danificoção de uma residência, e também fui procurado pelo morador e de fato é
um cenário que a gente poderia, talvez, a gente sempre espera até os melhores
condições para dar altura a devolutiva. principalmente quando a gente quer cobrar
do poder público a responsabilidade, eu to fazendo questão de dar uma palavra de
retorno, do que nos colocamos da Defesa civil na lei orçamentária, a lei orçamentária
o que nós voltamos ela reserva R$ 6.600 paro Defeso Civil durante o ano, a toda o
questão que dá suporte dentro da Assistência Social, então foi dado né uma
devolutiva a respeito do que se poderia atender de imediato né. que foi obviamente
pelo residente, teve uma recusa da oferta por uma outra condição né. e de escolha
do próprío. do próprio morador. Não existe hoje. a gente gostaria muito que de fato
tivéssemos condição de um acidente como esse já atender de imediato, o que não
existe porque há toda uma questão que envolve a estruturação do terreno e o
própria regularização fundiária e o estabelecimento de uma área mais seguro, do
ponto de vista da Defeso Civil, as políticas municipais de hobífoçõo elas existem,
estão consolidadas, elas tem uma série de possibilidades, existe um comitê gestor que

já tem a lei inclusive que vai ser um dos responsáveis por articular e colocar as
condições de habitação e as políticas de habitação, que vão ao encontro do plano
Municipal de saneamento que já prevê uma estruturação para que esses tipos de
situações não aconteceu no município, que historicamente já é parte da nossa
história de Ibiraçu, quem é que não conhece alguém que teve uma casa invadida
pela água. teve um problema de desmoronamento, em 2009 pode lembrar que 30%
das residências do município foram afetados por isso, então há né algumas estruturos,
eaíoa devolutiva que eu trago é o seguinte, algumas estruturos que podem até tem
algumas garantias na Lei Federal mas elas precisam de implementação Municipal,
eu fui inclusive procurar uma possibilidade que existe de assistência técnica, existe
uma lei que foi inclusive alterada em 2008. na lei do sistema nacional de habitação.
e/o traz essa perspectiva para quem tem três salários mínimos, isso também são
critérios que se coloca mas ela ainda não foi implementado em muitos mun^pios
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inclusive no nosso, e oi vem também e as políticas de habitação, todas as habitações

que são construídas dentro da política Municipal e por meio de convênios também
ela já tem uma base de critérios que coloca também a necessidade de remoção de
habitações em área de risco, então isso tudo existe mais isso é muito programático,
nós talvez não temos né existe um esforço para ao menos dá uma devolutivo de

maneira mais rápida, mas aí os processos também tem que ter para decisão do
prefeito, tem que passar pelos pelas análises jurídicas, e hoje ou jurídico né, a
promotoría da prefeitura ela tem mais de 350 processos, já trabalhados inclusive foi
até uma sugestão que eu passei com o Doutor Dorival, que ele fizesse uma prestação
de conta para nós vereadores, para a gente entender a dimensão desses processos
e o quanto que de fato de demanda que tem, mas que infelizmente a nossa
realidade ela ainda não consegue dá a resposta rápida a contento para situações
como essa, eu fiz questão de responder Hudson, é lógico que é sempre bom dar uma
devolutiva, isso é um assunto que também tem que ter oportunidade de réplica, e
assim, mas eu trouxe porque eu tema que eu ia tratar aqui era justamente uma
situação de regularização Urbana que nós femos o município, nós temos uma área
de relevante interesse Ecológico no Morro da Vargem que é uma área que hoje está
sob gestão estadual também, nós não temos processo corrente de ocupação do
solo daquela região, que tem trazido alguns transtornos para esses que estão né
investido naquela área, porém importante dizer que esses investimentos em grande
parte são irregulares. Ora, se há uma demanda a possibilidade de regularização,
porque isso hoje é socialmente mais vantajoso, e entendendo que essa área né do
Morro da Vargem ela tem um contexto de preservação natural importante, que nós
devemos dar um viagem sustentável para isso. E aí eu queria trazer um pouco dos
resultados das minhas últimas falas aqui que a última fala foi precisamente que o
termo de ajustamento de Conduta Toe, que tinha eu tinha proposto em 2019, no final
de 2019 quando já estava trabalhando nesse tema, e ele de fato a se fez concreto
na articulação do Ministério Público, com o lema junto com a Prefeitura Municipal.
Como é um Jac de difícil conclusão porque à medida que a necessidade de
regularização alguns interesses e uso equivocado diário que se estenderam, então
havia necessidade de continuar a fiscalização para impedir o uso inadequado,
parcelamento inadequado do solo no dia 15 de Dezembro eu já acompanhando
esse processo sempre provocando o Ministério Público, porque também Busco uma
decisão sustentável e acompanha esse processo o promotor Fábio me autorizou
participar de uma reunião entre a prefeitura e o lema, o PGE e o Ministério Público
para já encaminhar uma solução dentro desse Jac porque o grande problema que
nós temos hoje é a solução dos problemas de saneamento naquela área também,
então ali já foi estabelecido que vai se dar um prazo para prefeitura fazer tudo o
levantamento dos sistemas de esgotamento dessa que já foram feitos, e a partir dali
o promotorjá vai poder encaminhar uma solução dentro da condição de tratamento ̂
c/e esgoto que vamos ter no município, porque o que estava vendo sendo proposto

anteriormente é inadequado para área, uma estação de tratamento para uma
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regiõo que tem um parcelamento maior, pode ser um pouco mais local e específico.
Então essa ceara que está sendo trabalhada para quê lapidando esse conjunto de

ações é possível já no curto prazo temos esse Toe já estabelecido, porque a primeira
minuta do Tac estava botando o prazo curto para administração para prefeitura e o

poder público resolver, o que de fato já foi assinado, inclusive pelo prefeito que ali
ele não teria condição de fazer, porque o prefeito ele é muito pragmático em
determinados questões então ali foi se criando essa solução que o lema também
trouxe algumas possibilidades de realização de alguns seminários que possam usar
lições aprendidas, e algumas intervenções pontuais para se usar como referência
para outros proprietários da terra, e ali nós temos um projeto de urbanização
específica que posso também assegurar os produtores rurais, os seus direitos rurais e
dos condições de sustentabilidade para um parceiamento diferente do
parcelamento Urbano tradicional que nós temos hoje, é criar uma condição, um
parcelamento mais amplo para poder assim utilizar alguns sistemas diferentes, eu dou
essa devolutiva aqui porque é um assunto que recorrentemente muitos vereadores
recebem algumas alguns questionamentos, e talvez já trazendo um entendimento
aqui compartilhando esse entendimento para que vossa excelência também posso
reproduzir o atual status de novo. É um cenário muito difícil a ocupação do solo no
município é algo que tem que ser tratado com planejamento, ação tem que ser
antecipada, porque senão nós podemos ter ocupações de maneiro difíceis que
podem trazer aiguns transtornos em relação às questões como alguns incidentes de
ordem natural. Então é isso eu queria trazer agradeço pela oportunidade e desejo a
todos um bom trabalho essa noite", após pronunciamentos, o Presidente encerra a
2" o parte da Sessão Ordinária e faz abertura da 3° parte da 32° Sessão Ordinána,,
dedicada à Ordem do Dia, com as seguintes proposições: PROPOSIÇÕES
ORIGINÁRIAS DO EXECUTIVO MUNICIPAL: Projeto de Lei n.° 3.371/2021, de autoria do\
Executivo Municipal, com a apresentação de 02{duas) emendas da Comissão de
Justiça e Redação. Após lido e discutido, o projeto com as respectivas emendas foi
aprovado por unanimidade. Projeto de Lei n.° 3.372/2021, de autoria do Executivo
Municipal. Após lido e discutido, o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de
Lei n.° 3.374/2021, de autoria do Executivo Municipal. Após lido e discutido, o projeto
foi aprovado por unanimidade, inclusive com as alterações feitas com o Estudo de
Técnica Legislativa. PROPOSIÇÕES ORIGINÁRIAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL: Moção
de Pesar CMI n.° 044 e congratulações CMI n." 045/2021 de autoria de diversos
vereadores. Após lidas e apreciadas em plenário, as moções foram aprovadas por
unanimidade. Indicações CMI n.°s 299 a 306/202 le autoria de diversos Vereadores.
Após lidas, em Plenário, foram uma a uma debatida, sendo todas aprovadas por
unanimidade. Não havendo mais matérias sujeitas ò apreciação e deliberação do
Plenário na Ordem do Dia da presente Sessão Ordinária, a 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 Vereador
José Carlos Ferreira dos Santos: "Queria agradecer a presença de todas as equipes
que participaram do 1° torneio solidário e foi a festa muito legal, os vereadores que
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tiveram presente viram que foi um projeto em prol do Pestalozzi e fiquei muito feliz
com a presença de todos vereador, aíguns vereadores que aparece lá e o outros
que não apareceram, tenho certeza que no próxima, estarão convidados.
Agradecer a presença do nosso amigo Hudson, pastor Guilherme e dizer a todos os
meus amigos vereadores e vereadoras um feliz Natal, e um Ano Novo cheio de paz
e que seja um ano de 2022 melhor, igual ou melhor que 2021, a todos os funcionários
dessa Câmara a todos que estão desenvolvido pela rádio Câmara e a todo povo de
Ibiraçu, e parabenizar também o Aloir, por ter feito essa Moção de aplausos aos
nossos servidores que tanto colaboraram para o nosso município é o que eu tenho
dito uma ótima noite a todos." Com o palavra o Vereador Rena/o Luiz Ramalho: "

Boa noite a todos aqui presenfe, boo noite aos ouvintes da rádio Câmara, eu quero
primeiramente parabenizar os colegas vereadores eleitos trabalhos realizados nesse
ano 2021. E quero também desejar todos os Feliz Natal e um próspero Ano Novo, e
saúde paz para todos nós muito obrigado e tenha todos uma ótima semana." Com
a palavra o Vereador Vander/e/ Alves da Silva: "Boa noite para o pastor Guilherme,
Hudson, um boa noite para as pessoas que estão nos ouvindo pela rádio Câmara
hoje nem vou mandar um beijo para lá porque ela está dormindo, tenho certeza.
Parabenizar a Poliana e dizer que naquela na sexta-feira a gente teria vamos pedir
surpreso né Renato nós não estávamos preparados para falar né, colocar a gente ali
para falar e a gente nem sabia, então a gente acabou dando só um boa noite, mas
eu quero dar os parabéns para Poliana, para toda a equipe dela, no doutor Gedeon
pelo belíssimo trabalho, e tava conversando com Maioli, o futuro do ação social são
os projetos sociais, que é de suma importância para mim, deveria ter dito isso lá na
sexta-feira né Renato, mas fica aqui parabéns para Poliana com a equipe dela, e na
ainda na fase dos Parabéns Hudson, lá com os empreendedores quinta-feira,
Elizabeth Malbar, eu vi o filme porque eu vi esse projeto já trabalhei ele várias vezes,
várias vezes e eu quero fazer aqui Justiça aos prefeitos que ajudaram o
empreendedor começando pelo, Jaiber Dori Pignotom a Dona Nasciene Eduordo
Marozzí, ajudaram a trazer até aqui, e daqui para frente a responsabilidade é do
Diego e a gente já estamos entregando para ele um trabalho de muita qualidade,
agora é só fazer o gol, tem muito trabalho para fazer mas nós chegar até aqui
também foi muito complicado. Saindo da fase dos parabéns, Hudson agora eu vou
lá para a fala de vossa excelência no uso dessa Tribuno, e pediu para que todos nós
déssemos um pouquinho mais, eu entendi a fala de vossa excelência até com revolta
e dizer para vossa excelência que nós aqui também femos /imífoções, aqui é um ^
poder, o outro poder, o gente vai cobrar a gente tá cobrando, e vai cobrar, você ^
pode escolher aqui fazer uma para ir lá conversar com quem de direito mas a Defesa
Civil ela que tem a responsabilidade de direcionar esse trabalho, ela tem a
responsabilidade, de retirar o cidadão da casa, de botar no aluguel social e dá
continuidade, porque o laudo da Defesa Civil é que vai falar o estado da casa, como
a secretanâ de obra né foi lá desmanchar, provavelmente o laudo da Defeso Civil foi
perca total, então a gente, eu não vi não se tivesse o laudo, mas tenho certeza que
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pelo indignação de vosso excelêncio o genfe sobe que realmente esse é um
problema muito grave, muito grave, como disse o Breno Lúcio Andrade é nosso dever
tá olhando pelas pessoas principalmente nesses casos, e eu fico muito triste porque
Já é a segunda vez que o vossa excelência vem nessa Casa trazer para nós
/nformoções que talvez a maioria dos vereadores nem sabe o que tá acontecendo,

isso é lamentável, fica aqui, não vou dizer para V,Ex° que estou revoltado mas eu fico
muito triste de saber que ainda uma pessoa sofre um acidente daquele, e não é
realmente amparado por ninguém, está entregue à própria sorte, lamento, fico aqui
o meu recado para administração que olha isso com carinho, não só /sso mos todas
as questões com carinho, para que a gente não possa... e a gente gosta que você
vem aqui para poder passar para gente essas coisas, que às vezes não tá no alcance
da nossa. Então eu quero que através de vossa excelência e outras pessoas se anime
e vem aqui também para que a gente tem um diagnóstico correto da nossa cidade,
então quero desejar um feliz Natal a toda população de Ibiraçu, um próximo ano
novo que o 2022 seja dez vezes melhor do que o 21, porque eu 21 nós ficamos
estagnado um boa noite a todos muito obrigado, senhora Presidente é isso que eu
tinha para dizer. " Com a palavra o Vereador José Fábio Demuner: "Quero agradecer
a Deus por mais esse ano que está se encerrando, pela oportunidade de estar com
saúde, porque sabemos que 201912020 muitas famílias passaram por dificuldades, por
perca de parentes e amigos, então quero estar a ogrodecer muito a Deus por essa
oportunidade, mas esse ano. E deixar um boa noite a todos os ouvínfes da Rádio
Câmara aos servidores dessa casa, ao Hudson né, meu f'rmõo Hudson, pastor

Gu/7herme, deixa um comentário aqui sobre o futebol solidário, iniciativa do vereador
Breno e do Carlinho Café, dizer Breno que eu nunca vi uma iniciativa igual você tem
de fazer tão organizando como você fez tá, deixando os parabéns, que você fez
com excelência, porque não é fácil, eu te falei lá, Breno parece que é simples mas
não é fácil, você começou a correr atrás mais de mês atrás de medalha, de troféu,
de Patrocínio de correr atrás de tudo que você correu e dá certo igual deu o futebol
né, tá lá o resultado já levamos lá para a escola Pestalozzi em são muitos pacote de
fraldas, são muitos, então a Pestalozzi tem só que agradecer isso as famílias que vão
receber, as crianças que vão usar essas fraldas, foi bem vindo mesmo cara. E o que
aconteceu não tem nado a ver com o evento que você promoveu lá em cima, foi a
coisa parte do evento terminou às 16 horas, 16:10 foi com a entrega do troféu e das
medalhas, e depois continuo, aquilo ali, é coisa que já está para acontecer, não tem
nada a ver com evento. Então cara fica tranqüilo porque você fez com excelência,
eu vi a dificuldade você correndo atrás, você rouco ia para um canto, para outro,

falava, não é isso! Então rapaz fiquei orgulhoso de ver o que você fez ali, você fez
com excelência, você e o Carlinho Café. E agradecer a toda equipe do Pestalozzi
que teve lá presente, tentamos também fazer jus para estar ali de você fazendo em
nome da Pestalozzi, e quero também deixar aqui para toda população, desejando
um Feliz Natal a todos vereadores aqui os servidores desta Casa, um feliz Natal que o
ano de 2022 possa ser melhor do que 2021, com muita paz, com muita soúde^ que

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



Câmara íMunicipaíde iSiraçu
'Estado do Espírito Santo

a gente possa também unidos trabalhando, vou deixou o versículo da Bíblia que está
em Mateus, "Amar seu próximo como a si mesmo", então isso significa que a gente

tá a favor da população, a favor do executivo a gente não quer bríga, a gente que

é paz, porque se der certo, o executivo ótimo, que a educação a saúde, todo mundo
chegar lá possa ser atendido, que os agricultores tenham máquina no interior, então
o que for melhor para Ibiraçu é melhor para nós, porque nós temos filhos, vamos ter
netos, é mãe, é irmão, é parente, então gente, nós estamos aqui em prol da
população de Ibiraçu, não estamos aqui para olhar para mim, para vocês, estamos
aqui não, estamos aqui para junto com o executivo estar cobrando para que seja
assim, um Ibiraçu melhor, igual vai ter o ano que vem uma expectativa aí de escola
em horário integral, então o que for de melhor para Ibiraçu é melhor para nós
também, então quem ganha é o município com isso, então quero agradecer a Deus
por tudo que tem feito, na nossas vidas só o motivo da gente está aqui vivo temos
que agradecer, então muito obrigado e um boa noite a todos presentes." Com a
palavra o Vereador Breno Lúcio Andrade Oliveira:" Gostaria de fazer um pedido em
nome da associação do Boa Vista, do meu amigo Adriano onde estão fazendo
movimento de Natal, arrecadando doce o que vocês puderem estar doando, a
poputaçõo que está nos escutando, que puder está doondo para ser entregue para
as cndnços da comunidade, ele tá estendendo até na sexta-feira essa arrecadação
e qualquer coisa que for doado vai ser bem-vindo, porque ele vai atender além do
Boa Vista outros comunidades, então fica aqui o recado e nome do meu amigo
Adriano, na quinta-feira dia 16 teve a inauguração da loja da rede de cooperação
para turismo de Ibiraçu, por questões de trabalho eu não pude estar presente, onde
estava trabalhando em outra localidade no parte da noite, e também na sexta-feira
dia 17 tem o recital de Natal né, na realização da Associação Amigos da justiça, e
parceria com a Asi e a Secretarias de Assistência, até mandei mensagem para
Poliana, gostaria de parabenizar mais uma vez pelo belíssimo evento, não tive
oportunidade de ir também por questão de trabalho, mas que eu vi, as fotos,
comentários e vindo dessa instituição não é de se esperar menos, sempre tem
entregue a população excelência, no que tange o trabalho social. Parabéns Poliana
e toda a equipe que se juntaram para fazer esse recital. No sábado de 18 foi realizado
Natal solidário pela Secretaria de Assistência né, que é projeto de lei criado pelo ex
vereador Vertinho e que essa gestõo fava conseguindo dar continuidade, sei que
não foi o que esperava ser feito, mas sei que foi feito com carinho, foi feito com amor,
com vontade e que eu tenho certeza que no ano que vem vai ser muito maior, vai
ter mais apoiadores, não tive a oportunidade de ir também porque tinha outros
compromissos, mas gostaria de deixar o Parabéns a secretária Emílio. No domingo foi
a realizado o torneio solidário, onde nós contamos com 7 equipes solidários, peço
desculpas a algumas equipes que gostaria de ter participado e não participou mas
é muito difícil você organizar um evento da maneira que organizei, para que todos
possam participar, mas o intuito maior do projeto era ir além do futebol, o intuito do
projeto era ser solidário na arrecadação de fraldas em prol da Associação Pest^zz/,
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e quem entendeu o objetivo participou e ajudou, que essa era a intenção, então

agradeço pessoas que entenderam o propósito peço que não me crucifiquem
porque não teve chance nem oportunidade de abrir para outras equipes
participarem, mas tenho certeza que esse será o primeiro de outros e de muitos que
vão vir por aí, com a mesma intenção com mesmo incentivo. Espero que todos
entendam qual era a verdadeira intenção e objetivo desse projeto, gostaria de
agradecer ao vereador Carlinhos pela parceria que sempre quando eu falo para ele,
estou com tal idéia, ele fala tamo junto vossa excelência, então é gostoso de escutar

isso sabei Que você sabe que tem uma pessoa que que tem boas intenções, como
todos aqui também tenho certeza que tem, estão sempre disposto a ajudar e
independentemente de qual seria a situação, mas ter uma pessoa sempre disposto
a ajudar e que te apoia, que te dar a mão e fala vão fazer, e as coisas vão
acontecendo, queria agradecerão VereadorFabinho também pelas palavras, igual
você falou, o que aconteceu depois do evento né infelizmente nós não consegu/mos
controlar o pensamento nem as atitudes das pessoas, mas graças a Deus que foi fora
do nosso torneio, mas eu fiquei preocupado porque ali tinha muitas famílias, tinham
crianças eu estava com a minha filha brincando na hora, tinha muitas pessoas, muitas
fom/7íos ali reunidas tinha som, tinha bebida, como se fosse uma festa de família, tem
som, tem bebida, é normal, mas nós não esperamos esse tipo de coisa acontecer e

deixo aqui todo meu repúdio a qualquer ação de violência, qualquer pensamento
de violência, qualquer coisa que envolva violência não sou a favor sou totalmente
contra a qualquer tipo de ação violenta, gostaria de agradecer a equipe da
Pestalozzi Ibiraçu a todos os vereadores que de algumo maneira apoiar o evento,
participaram desse evento que esse projeto solidário desce certo ao, Mazinho
Coxinha o meu amigo da Usitorres, que faz um trabalho excelente e artesanato com
madeira, ao Maurício presidente da associação de moradores, e os times solidários,
e todas as pessoas gue estõo af nos dando apoio para que essas ações possam
acontecer. Desejo a todos uma boa semana, todos os servidores dessa Casa ao
pastor Guilherme ao irmão Hudson, todos os vereadores os ouvintes um feliz Natal e
um próspero ano novo. " Com a palavra o Vereador Elisabefe Ramos Malbar: "Mais
uma vez agradecendo aqui a presença do Hudson, do pastor Guilherme, quero
deixar... eu esqueci de falar sobre o convite que também veio do cultura da
Secretaria de Turismo Esporte Cultura e Lazer que foi um torneio comunitário de bola
de pau, que aconteceu no bar beira-rio dia 18/12 no sábado, as 13 horas, também
não pude estar presente mas desejei também sucesso. E quero dizer para meus
companheiros aqui de Câmara que o renovo os votos para quê 2022 a gente tem
uma Câmara forte, renove também com meu parça Renato Ramalho aqui amigo
de bancada, que caminhamos tanto aí pelas comunidades, olhando, fotografando,
levando a demanda, visitando o secretário, então assim, eu tenho a certeza que
quando eu quis estar nessa Casa de lei foi porque eu tinha certeza que eu poderia y
servir, entrei num propósito de servir, e agradecer por tudo recebido, então eu fiz uma
proposta de dar o meu melhor, eu tenho essa proposta com Deus, tenho nã^ou
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vereadora de uma classe nem baixo, nem média nem alta, sou vereadora do

município de Ibiraçu, dos munícipes de Ibiraçu e o igualdade todos têm direito e
merecem ter todos seus problemas atendidos na mesma proporção, então assim,

coloquei o meu servir, e todos aqueles independente de voto, que a eleição acabou
lá atrás, todos que vem até mim, que me pede minha ajuda e que me traz alguma
demanda, são tratados com respeito, estou sempre na busca tenho certeza do

porque estou aqui, e eu só posso agradecer a Deus, eu tenho certeza que fiz o meu
trabalho com dignidade, com luta, juntamente com as comissões, com os parceiro
com presidente Vanderlei, que eu estive mais próximo nas condições, com a Aloir,
Otóvio que a gente estava toda terça-feira juntos durante esse ano, com os outros
companheiros que a gente também debateu mais com esse grupo a gente teve
mais presente, resolvendo alguns problemas, buscando solução, e que no final toda
essa Casa vota apoia e se transforma em indicação, aprovada por todos, porque a
gente trabalha no coletivo, desejar um feliz Natal e um próspero ano novo aos
ouvintes da Ródio Câmaras, funcionórios dessa Casa aos amigos aqui presente, aos

meus companheiros de Câmara, e dizer para vocês que foi muito bom ter a presença
de vocês nos incentivando nos cobrando mas junto da gente para que o município
realmente avance desejo o Executivo que esteja atento em 2022 que a gente traga
muitas conquistas para o município, é isso é que eu desejo profundo, dizer que a
gente espera que seja observado algumas coisas que precisam ser melhoradas, e a
gente fala, a gente cobra, e quem 2022 prefeito Diego e Vice Soninha eu espero que
a gente traga muita coisa para o nosso município, porque é para isso que todos nós
estamos na causa. Tenho dito, muito obrigado o todos, e um boa noite. " Com o

palavra o Vereador Ofavio Luiz Gusso: "Iguafmenie como fodos os colegas, quería
externar a fodos um Feliz Natal a todos, e já adiantando também um feliz ano novo
a todos aqui presentes, e aos ouvintes do rádio Câmara também, no fim do ano é
lógico que a gente quando consolida um trabalho e a gente tem um momento de
fazer uma avaliação dos mandatos, inferna, uma prestoçõo de contas, e da a
transparência e aumentar a credibilidade e a confiança que a população deposita
na gente, não é uma tarefa fácil, V.Bx.° que estão aí no primeiro mandato
perceberam o quanto que é difícil muitas vezes em determinados momentos o
trabalho do vereador e do vereadora, Mas eu posso dizer que todos nós aqui temos
oportunidade de conviver um com o outro, e de refletir com muita sabedoria, talvez
o que os vereadores que menos usa a sua fala aqui na sessão é Renato Ramalho mas
no meu no meu mandato possodo e/e me deu uma orientação muito importante,
que melhorou e muito a minha qualidade do meu trabalho, ele simplesmente me deu
uma opinião a respeito de como que eu poderia me comportar melhor, e mais
refinado aqui na nessa Casa, quend agradecer Renato, porque às vezes o gente tem
que ter a sabedoria de entender que eu trabalho conjunto ele chega muito longe
quando a gente tem a sabedoria de entender o qualidade de cada um aqui dentro,
e eu posso dizer que pego um pouco de cada um de vossas excelências para
melhorar ainda mais a minha capacidade de trabalho e atuação aqui dentro ̂ f^do
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eu só tenho gratidão hoje. Também queria parabenizar a todos, que também, sào

diretamente responsáveis foram trabalho de entrega ao público que é os
fmcfonóríos do executivo, seja pelo prefeitura, seja pelo sua secretaria, seja pelo

SAAE, seja pelo IPRESI e também os funcionáríos da Câmara, a gente tem que
parabenizar aqueles que alcançaram bons resultados, e também mandar
mensagens de apoio para o enfrentamento dos desafios e dizer que mais do que
cobrar muitas vezes, eu pelo menos penso assim posso me solidarizar e propor

soluções, nós temos desafios, os desafios vão vir talvez em alguns momentos mais
difíceis, mas podemos alcançar bons resultados. Então eu só querío agradecer a
todos que me convidaram para participar de momentos de compartilhar de
conquistas, aos que me convidaram para enfrentar problemas, desafios e também a
população que sempre requer uma demanda, que pede uma luta, solicito uma luta,
a gente encampa a luta mas também com muito discernimento, a gente apresenta
as razões das dificuldades e fambém importante, fica que o meu abraço a todos e
que ano que vem nós podemos ir revigorados, muito embora já até brinquei com o
Vereador Fabinho aqui, simplesmente a nossas reuniões Ordinárias né, estão se
encerrando este ano mas amanhã tem certeza e até talvez hoje ainda, alguns de

v.ex." ainda vão se colocar à disposição para o trabalho que é 24 horas, a gente j y
sabe disso. Parabéns a todos por ter chegado até aqui e pelas entregas que fizeram
muito obrigado, grande abraço. " Presideryfe Valéria dos Santos Rosalém: "Eu
gostaria de dizer para o Hudson, que eu gostaria muito que você inspirasse outros
munícipes a participar das nossas sessões, a fazer reflexões como você fez hoje, eu
fiquei muito alegre com o que você disse aqui, até porque eu já disse coisas
parecidas na Tribuna, eu até entendo Hudson que que os vereadores, que eles
opofom o eleição do executivo, do Prefeito Municipal mas às vezes me custa u
pouco entender que o vereador não entenda que de fato ele representa a
população, por mais que apoiou, isso é legítimo, mas depois de eleito o vereador ele
represento o população ele tem que defender população, tem que fiscalizar, porque
quondo o gente não faz isso é o que você disse, quem sofre é quem mo/s precisa, eu
já conversei com o vereador Breno, com Vereador Vanderiei, eu não sei se mais
algum de vocês, não vou conseguir me lembrar, da angústia que eu tenho às vezes
de ver que a população está sofrendo, e da gente pedir solicitar, faz um
requerímento, faz uma indicação, mas agente de fato não vê solução, e quando a
gente não vê uma solução não somos nós que sofremos não, não somos nós, é a
população, eu tenho certeza que todos vocês também sentem isso eu tenho certeza,
porque todos nós estamos aqui com o sentimento de responsabilidade de
compromisso que assumimos na eleição, e quando a gente percebe que que não
tá acontecendo, porque quando a população vem para dizer para gente que não
está sendo atendido no básico pelo menos, a sensação que me dá e de completa
inet/cfência essa é a sensação que eu tenho, mesmo sabendo que eu não sou o
executivo, e que eu não posso realizar o que a população precisa, mas me dá uma
sensação de ineficiência, então assim te agradeço muito pela reflexão belíssii^, se
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você puder inspirar outras pessoas, para que elas possam vir falar disso também,
porque tioje você falou de um sentimento de angústia que você tá, outras pessoas
precisam vir aqui para fazer a mesma coisa, porque eu me senti como se eu tivesse
me ouvindo, você falou coisas que eu já falei para mim mesma, muito obrigada
mesmo. Eu gostaria de justificar o meu não comparecimento na inauguração da loja
da rede de cooperação para o turismo, que aconteceu lá na Parada Ibiraçu, porque

eu tive uma agenda na Assembléia Legislativa, no mesmo dia eu recebi a medalha
Professor Paulo Freire nos Centenárío de Paulo Freire esse ano, e eu gostaria de dividir

essa homenagem com todos os profissionais da Educação de Ibiraçu, que eu tenho
certeza, eles contribuíram muito para que eu pudesse receber essa homenagem, eu

gostaria também de parabenizar a Cantata de Natal do projeto Asa da Associação
Amigos da Justiça como eu disse lá no dia, a Associação Amigos da Justiça eles
entregam, todas as entregas que eles fazem é com excelência, é com muito
capricho, eles não fazem qualquer coisa, eles de fato tem compromisso com tudo
que eles fazem, então parabéns mais uma vez a Poliana e a toda equipe,
parabenizar também o Carlinhos, o Breno, o Fabinho e todos que colaboraram para
a realização do 2° torneio de futebol solidário, primeiro torneio... parabéns viu, que
não é fácil mesmo não né, organizar evento é muito difícil, e não se preocupa não
né, com o que estão dizendo, que o evento acabou, é assim ou assado, que a gente
sabe que o que acontecer, aconteceu depois, que ninguém controla, como você
mesmo disse. Eu gostaria também de parabenizar e agradecer o trabalho de todas
as Comissões e dos Servidores desta Casa né porque pode parecer para a

população, eu ouço as vezes isso, há o vereador não faz nada, isso não é verdade,
não. Vereador trabalha muito. Vereador tem responsabilidade. Vereador vem na

Câmara todos os dias, visita a população, visita obras, gostaria de pedir a população,
é importante que todos os munícipes fiscalizem a troca das lâmpadas de led, a
população também é fiscal. Então você tem que fiscalizar se todas as lâmpadas da
sua rua foram trocadas por lâmpadas de led, por que o vereador também não dá
conta de fiscalizar todas as ruas e todas as trocas, além das trocas das lâmpadas,

tem a troca também dos braços né, alguns braços devem ser trocados, outros não,
mas se você tem dúvida pergunta para quem está trocando né. Vocês não podem
achar que os vereadores vão dor conta de f/sca//zor fodas os trocos, mas fiquem
ofenfos que fodos os lâmpadas devem ser trocadas. Eu gostaria de desejar um feliz
Natal né a todos, um ano novo repleto de saúde, de muita paz, felicidade e que de
fato 2022 seja um ano de melhores entregas para a população do que 2021, a nossa
população merece isso." Tendo em vista a disposição do constante parágrafo 3° do
art. 130 do Regimento Interno da Casa, a Presidente solicita que o resumo da
presente Sessão seja submetido à apreciação do Plenário. A Presidente solicita ao
Secretário que proceda a leitura do resumo da Ata da presente Sessão. Após a
leitura, o resumo da Ata foi colocado em discussão sendo após aprovado por
unanimidade, sem qualquer alteração. A seguir, a Senhora 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
assinada conforme. ,
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