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ATA DA T° SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CAMARA MUNICIPAL DE IBfRACU

06f0H2022

No sexto dia do mês janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, em recinto próprio, à

lioro regimental, sob a presidência da Vereadora Valéria dos Santos Rosalém,

realizou-se a ]° Sessão Extraordinária 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 1

Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de 2022. Havendo quórum legal, a

Senhora Presidente declara aberta a 1° Sessão Extraordinária da Câmara Municipal

de Ibiraçu do exercício de 2022, decorrente do Edital de Convocação n.° 001/2022,

realizada a pedido do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, formalizada através do
OFs/PMI/GAB/N.° 420/2021 e 00112022. Após a 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, do livro de Hebreus, capítulo 70, versículo 23, declarando, na seqüência, a -j
Presidência, encerrada a fase inicial da sessão. Aberta a primeira parte da sessão

extraordinária, a Presidente informa que não houve cidadãos inscritos para uso da

Tribuna Livre. A seguir o Senhor Presidente declara encerrada a primeira parte da

Sessão e solicita ao Secretário que proceda a leitura das matérias constantes do

Expediente do Dia, obedecida à ordem regimental. O Secretário informa que a

matéria constante do Expediente da Sessão Extraordinária é composto das
seguintes proposições: EXPEDIENTE ORIGINÁRIO DO EXECUTIVO MUNICIPAL: Projeto
de Lei n.° 3,375/2022, que "Altera a disposições da lei municipal n° 3.099/2010 e dá

outras providências." Projeto de Lei n,° 3.376/2022, que "Declara de utilidade pública

entidade que denomina. " Projeto de Lei n." 3.377/2022, que "Declara de utilidade

pública entidade que denomina." Projeto de Lei n.° 3.378/2022, que "Dispõe sobre a

fixação de percentual para revisão geral anual dos vencimentos, remunerações e

subsídios dos servidores públicos e agentes políticos integrantes do poder execufívo

e aufarquías do munícíp/o de /b/raçu e dá oufros providências. " Projeto de Lei n.°

3.379/2022, que "Dispõe sobre o fornec/mento de kit natalino aos servidores do

município de /b/raçu e dá outras providências. Projeto de Lei n.° 3.380/2022, que

"Dispõe sobre alteração na Lei 3.080/20/0 e dá outras providências. " Encaminhado

a esta Casa pelo Executivo Municipal através do OFs/PMI/CAB/N.°s 420/2021 de 04

de janeiro de 2022 e recebido em mesma data. O Secretário informa que existem
requerimentos sobre a Mesa formulado pelo nobre Vereador Renato Luiz Ramalho,

requerendo a aprovação de urgên^a na tramitação das proposições, inclusive com
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a dispensa dos Pareceres das Comissões temáticas pertinentes e inclusão das

proposições na Ordem do Dia da presente Sessão. O Presidente informa que os

requerimentos do nobre Vereador serão apreciados em primeiro lugar, no início da

Ordem do Dia da presente sessão, nos termos do art. 121, III, do Regimento Interno da
Câmara Municipal. EXPEDIENTE ORIGINÁRIO DO LEGISLATIVO MUNIC/PAL Projeto de
Decrefo Legislativo n.® 00112022, que "Dispõe sobre a concessão de férias ao Prefeito

Municipal de Ibiraçu e dá outras providências. " O Secretdrío /nforma que ex/sfe

Reouerímenfo formulado pelo nobre Vereador Renato Luiz Roma/ho, requerendo a

aprovação de urgência regimental na tramitação da proposição, inclusive com a

dispensa dos Pareceres das Comissões temáticas pertinentes e inclusão direta da

proposição na Ordem do Dia da presente Sessão. A Presidente informa que o

requerimento do nobre Vereador será apreciado em primeiro lugar, no início da

Ordem do Dia da presente sessão, nos termos do art. 121, III, do Regimento Interno da

Câmara Municipal. Concluída a leitura do Expediente, a Senhora Presidente anuncia

o momento dos oradores e solicita ao Secretário se há oradores inscritos para

pronunciamento inicial, informando o Secretário que se encontra inscrito a nobre
vereadora Elisabete Ramos Ma/bar para os pronunciamentos iniciais. Com a palavra

a vereadora EWsabefe Ramos Mo/bar; "Bom dia a todos e a todas, cumprimento a

presidente senhora Valéria, assim cumprimento seu vice Aloir, seu secretário Breno,
cumprimento meus pares, cumprimentando meus pares hoje, pelo seu primeiro dia

do ano. eu comprimento Fábio Demuner, eu vou cumprimentar nominalmente, o

Fábio, o Cariinhos Café, Vanderlei Alves da Silva, Otávio Maioli e meu parceiro de

bancada Renato Ramalho. Desejo a todos que esse ano seja um ano muito produtivo

aonde nós se encontramos no recesso estando aqui para tratar de causas da nossa

cidade, causas tão importantes. Eu quero falar sobre os projetos que estão sendo "N.
apreciado nessa casa hoje, esse projeto do Ticket foi uma indicação que fiz no ano ^
passado pela 173 não foi possível aumentar o ticket do funcionário, e agora nós
estamos tendo o prazer de estar votando hoje no valor de R$ 350,00 que ainda não

é o que seria o certo de inflação, ainda não está no valor que pelo menos eu acredito

que poderia ser mais alto um pouco, mais de 250 passando para 350 já é um avanço,

e eu espero que em breve o Prefeito possa tá colocando até o final do ano mais um íí A
pouquinho, para que fique mais digno esse valor do Ticket, e também tive o prazer líJ^
de tentar ajudar as comunidades. Associação de Moradores do Elias Bragatto e de

São Benedito, no seu título de utilidade pública, aonde me empenhei, a Juliana me

procurou e eu pessoalmente tive com a documentação da associação, eu tive v

diretamente na prefeitura lutando para que no ano que passou, até o dia 28 a gente

conseguisse tá dando esse tipo de utilidade para as duas comunidades, tendo em ^
vista que elas têm um recurso a receber e a gente somo e eu quis me empenhar r

pessoalmente para que ele trouxesse esse recurso, que faz tanta diferença na no (
crescimento da comunidade no desenvolvimento da comunidade. Então graças a y
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Deus não conseguimos fazer isso afé o dia 28, mas nessa sessão extraordinária tenho

certeza que meus companheiros também querem que isso seja uma realidade, que

todos estavam lutando para isso eu apenas pegue/ para tentar fazer com que fosse

olhado com mais rapidez para que a comunidade tivesse esse direito em mãos. Então

acredito que hoje tanto você Solimar quanto a Juliana e a co/TJun/dade toda vão

estar satisfeita com esse avanço. Também vai ser votado aqui hoje esse percentual

de um ajuste para os funcionários públicos também é um pequeno ajuste pela forma

com que a desvalorização que está o nosso dinheiro, então é um pouquinho para

ganhar as perdas que também não é o suficiente, mas é um início. Então a gente

tem que agradecer porque pelo menos começamos um ano tendo um ganho para

os funcionários Públicos. E isso também faz parte da nossa luta e é muito importante

está tratando disso no início do ano, muito bom. Em relação a cesta se foram tão

polêmicas no ano que findou, devido a 173, a gente não conseguiu fazer com que

isso pudesse, por causa da lei, porque nós vereadores estamos aqui à disposição para

dor esse prazer, mas o prefeito na época acabou se equivocando, por causa da Lei

não conseguiu firmar. E hoje nós estamos aqui também para estar voltando essa

cesta é uma cesta de boas-vindas de um ano novo de uma nova luta então eu quero

parabenizar quem vai receber a cesta os funcionários que vão ganhar um

aumentozinho, a cesta, o tickef que já é um começa o ano com ganhos, isso é muito

importante. Quero também dar bom dia para o secretário Elias Recla, agora eu vou

falar que eu também estou muito feliz que a secretaria, além ganhou um carro essa

semana né, muito feliz. Feliz com seu caminhão tô feliz também pela criação da

Secretaria de Meio Ambiente é muito importante uma secretária organizada, a

Secretaria de Meio Ambiente é importante para o município, e que eu também tenho

lutado juntamente com o secretário de Meio Ambiente do Estado, eu tenho pedido

ao secretário Fabrício que ele nos ajude, porque eu tenho possibilidade de partido

com o secretário eu mostrei a nossa realidade, e pedir que ele ajudasse que Ibiraçu

tivesse uma Secretaria de Meio Ambiente fortalecida, então o Secretaria de Meio

Ambiente tá lutando para se formar e que ela venha forte, consistente porque nosso

município, essa secretaria vai fazer a diferença, então também tem outras coisas o

prefeito que vai parar um dias em Janeiro, e os fatos relevantes dessa sessão serão

todos apreciado por nós e eu tenho certeza que vai ser sucesso, então bom trabalho

para nós e um bom dia." Após pronunciamento a Senhora Presidente declaro

encerrada a segunda parte da r Sessão Extraordinária dedicada ao expediente e

declara aberta e iniciada a terceira parte da 1° Sessão Extraordinária da Câmara

Municipal de Ibiraçu, do exercício de 2022, solicitando ao Senhor Secretário que

proceda a leitura da matéria constante da Ordem do Dia, obedecida a classificação

regimental, informando o Secretário que o matéria a ser deliberada na sessõo é
exclusivamente a seguinte: Reauerfmenfos de Uraêncla. formulados pelo Vereador

Renato Luiz Ramalho, requerendo a aprovação de urgência nas tramitações dos
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Projetos de Lei n.°s 3,375/2022, 3.376/2022, 3.377/2022, 3.373/2022. 3,379/2022.

3.380/2022 e o Projeto de Decreto Legislativo n.° OOi/2022. inclusive com a dispensa

dos Poreceres dos Comissões temáticos pertinentes e inclusão dos proposições no

Ordem do Dia da presente Sessão. Após lido os requerimentos, os mesmos foram

colocados em discussão e aprovados por unanimidade, passando os referidos

projetos a serem Inclusos na Ordem do Dia da presente Sessão Extraordinária.
EXPEDIENTE ORIGINÁRIO DO EXECUTIVO MUNICIPAL: Projeto de Lei n.° 3.375/2022. que
"Altera a disposições da lei municipal n° 3.099/2010 e dá outras providências. " Após

lido em Plenário o Projeto de lei n°. 3.375/2022 foi aprovado por unanimidade. Projeto

de Lei n.° 3.376/2022, que "Declara de utilidade pública entidade que denom/no. "

Após lido em Plenário o Projeto de lei n°. 3.376/2022 foi aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei n.® 3.377/2022. que "Declara de u0dade púb/ica enf/dade que

denom/na. " Após lido em Plenário o Projeto de lei n°. 3.377/2022 foi aprovado por

unanimidade. Projeto de Lei n." 3.378/2022. que "Dispõe sobre a fixação de

percentual para revisão geral anual dos vencimentos, remunerações e subsíd/os dos

servidores públicos e agentes políticos integrantes do poder executivo e autarquias

do município de Ibiraçu e dá outras providências. " Após lido em Plenário o Projeto

de lei n®. 3.378/2022 foi aprovado por unanimidade. Pro/efo de Lei n." 3.379/2022, que

"Dispõe sobre o fornecimento de kit natalino aos servidores do município de Ibiraçu

e dá outras providências. " Após lido em Plenário o Projeto de lei n°. 3.379/2022 foi

aprovado por unanimidade. Projeto de Lei n,® 3.380/2022. que "Dispõe sobrç

alteração na Lei 3.080/2010 e dá outras providências. Após lido em Plenário o Projeto

de lei n°. 3.380/2022 foi aprovado por unanimidade. " EXPEDIENTE ORIGINÁRIO DO
LEGISLATIVO MUNICIPAL: Projeto de Decreto Legislativo n.® 001/2022, que "Dispõe

sobre a concessão de férias ao Prefeito A/lunicípai de Ibiraçu e dá outras

providências. Após lido em Plenário o Projeto de Decreto Legislativo n° 001/2022 foi

aprovado por unanimidade. Ato contínuo, não havendo mais matérias sujeitas ò
apreciação e deliberação do Plenário na Ordem do Dia da presente Sessão

Extraordinária, a presidente anuncia o momento das Explicações Pessoais, e cada

Vereador tem o prazo de 05 (cinco) minutos para suas considerações finais, vedado

o aporte. Com a palavra o vereador Variderlei Alves da Silva: "Primeiro quero

mandar um abraço para os pessoas que estão nos ouvindo pela rádio Câmara e

desejar o todo o povo Ibiraçuense um feliz 2022, desejar sorte para Soninha na

prefeitura, dizer para ela que a Câmara Municipal vai estar à disposição se precisar

de convocação conte sempre aqui com o legislativo, então senhora Presidente eu

vou terminar minha fala dizendo o seguinte, eu já falei antendrmente, que 2021 não

foi um ano muito bom para o Executivo as coisas do meia parada, que realmente as

coisas não foram legal, mas eu espero que 2022 e me parece pela movimentação

ode hoje. pelo monte de projeto que chegou aqui e 2022 vai ser bem diferente, eu

desejo sorte para o prefeito e para toda a equipe dele e nós vamos estar aqui
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fiscalizando como sempre e se não tiver uma oposição forte o prefeito, executivo

normalmente vai ser fraco. Então pode ter certeza que no ano de 2022 eu vou me

identificar mais a minha fiscalização, e espero que o prefeito se saia bem, igual disse

anteriormente vou repetir, um governo não é como começa, que começou muito

mal, mas sim como termina, eu espero que ele termine bem, obrigado a senhora

Presidente. " Com a palavra o vereador Ofavio Luiz Gusso Maloti: "Quend agradecer

aos vereadores por ferem aprovado todos os projetos por unanimidade, agradecer

também pelo trabalho e o interesse que tiveram de já vir estudar os projetos, fazer os

questionamentos, se organizar para tentar verificar aí as nuances dos projetos, isso é

importante né eu também já antecipo aí os pedidos de desculpas, de talvez não ter

me colocado presencialmente aqui à disposição, mas estaria disponível, e inclusive

eu só tomei conhecimento da sessão na quarta-feira apenas, então justifico também

por ter subido outros compromissos, mas eu tõ sempre à disposição para esclarecer, ^
eu agradeço ferem se inclinado para meus argumentos aqui também. Desejo a

todos um excelente trabalho e é assim a gente... o primeiro ano sempre a gente tem

muita sessão extraordinánd mesmo, isso aconteceu na legislatura passada eu

acredito que em outro anferíores também, é um momenfo que a gente tem que se

colocar à disposição, eu acho muito interessante todos os vereadores presentes aqui,

se colocando, discutindo e fazendo toda abordagem, então eu parabenizo pelo Q8L-
trabalho, as discussões aprofundadas que tivemos. Isso mostra que nós estamos

avançando principalmente do nosso entendimento. Então eu queria aqui agradecer

ímensamenfe, parabenizar o Aloir Piol pelo aniversário dele, final do ano, e desejar a

todos um feliz ano novo que 2022 possamos seguir firmes na luta sem desmerecer com

muito dinamismo, e alegria e amor, um abraço. " Com a palavra o vereador Breno

Lucío Andrade Oliveira: "Gostaria de agradecer às pessoas presente aqui nessa

sessão, todos os representantes das Comunidades, os presidentes e sua equipe,

servidores públicos que acompanharam por parte do tempo aqui a sessão, os

servidores dessa Casa, as pessoas que nos acompanham pela rádio Câmara e,

parabenizar o trabalho dessa Casa por todos os projetos que aqui foram aprovados,

por todos questionamentos, diálogos, porque eu acho que esse é o dinamismo da

Casa, tem que ter esse diálogo, tem que existir essa maneira de colocar em pauta

todas as dúvidas e argumentações para que chegue no resultado final e que sempre

esse resultado seja positivo, houve muitos questionamento, principalmente da minha

porte da questão de como esses projetos são encaminhados a Casa e sobre a
maneira que ele chega e as questões que vem faltando dentro dos projetos né,
muitas documentações, mas acho que Isso foi superado aqui, mas serve como um

alerta para que tenha mais atenção na hora de estar encaminhando esse projeto,

igual eu sempre afirmo a questão da sessão extraordinária não vejo dificuldade
nenhuma de estar presente, acho que temos que estar sempre à disposição, se tiver

que fazer uma, duas, três até 20 sessões, para mim não tem diferença nenhuma, foi

Av. Conde D'Eu, 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 íHunicipaí cfe iSiraçu
'Estado do Espírito Santo

para isso que eu me coloquei à disposição. Em relação ao projeto do Tickef é uma

conquista muito boa, ainda está bem defasado poderia chegar algo melhor,

comparado até mesmo com servidores dessa Casa, mas fica a questão da

reciamação junto à empresa acho que a empresa tem que se adequar para poder

dar mais opções para os servidores, e poder também fazer com que esse dinheiro

gire dentro do nosso comércio, aqui aqueça o nosso comércio, que acho que essa

é o parte mais importante, e o projeto de utilidade pública também foi um projeto

muito importante, que nós aprovamos aqui, vai dar mais autonomia, mais liberdade

para as associações dos líderes comunitários e hoje as associações elas tiram muito
o peso do serviço público, porque dentro da comunidade é feita uma triagem muito

grande em cima de pessoas que necessitam de benefício que são fornecidas pelo

serviço público, mas as associações elas conseguem atender boa parte dessas

demandas, então que não tira uma sobrecarga do serviço público. Então as

associações elas têm que ter mais um suporte sim, não digo só na questão de

benefício, mas às vezes jurídicas uma assistência em cima dessas coisas que que vem

com junto com os projetos deles, para poder dar mais ainda mais autonomia as .

associações. Então isso é muito importante. Gostaria de parabenizar a todos pelo 'k

trabalho fizemos aqui uma votação com uma pulga atrás da orelha, mas acho que

o resultado foi muito bom, e fica mais uma vez o alerta né, acho que temos que

começar a analisar com mais carinho mais atenção e ver qual é a necessidade de

rapidez de cada projeto quer encaminhar dessa Casa para que no final provamos ^
coisas com o tamanho consciência que é da nossa parte. " Com a palavra a

Vereadora Elisabete Ramos Malbar: "Só para agradecer aos ouvintes da rádio

Câmara por estar hoje nesta manhã no dia 7, conosco aqui acompanhando a

votação de tão importantes projetos de lei. Fiquei muito feliz com que hoje tratamos

voltamos e fizemos uma pausa aí na nosso recesso, mas com alegria de poder trazer ^
esses importantes projetos para o nosso município, eu vejo todos como bons projetos, /
entendo que quando temos tempo de fazer parecer de analisar, fica muito mais fácil, j Q,
mas sabemos também a grandeza de frazendo para o nosso município essa ^ v
Secretaria de Meio Ambiente, as outras conquistas que não puderam ser feita na ^
finalização do ano, para os servidores públicos, e que nós lutamos tanto para que

venha um Conquista, então está aqui hoje, me deixa muito feliz de estar participando ^
desse desenvolvimento da nossa cidade e dessa valorização do funcionário público,

então eu quero desejar a Soninha que tá chegando agora substituindo Prefeito, seja

bem-vinda, eu me coloco à disposição e tenho certeza que dia que você vai estar y
muito, muito bem a amparada muito segura e que vai correr tudo bem, desejo ao ^
prefeito, que é de direito, que aproveite suas férias, e se renove paro que voltamos

juntos né, você volta dia 9 Nós também estaremos voltando para essa Casa a gente ,

consiga fazer muitas conquistas, porque nossa parte é fiscalizar mas nossa parte >

também é somar, é identificar e ajudar ao crescimento do município, e nós estamos ̂
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aqui tenho certeza que independente de ideologia política estamos todos por um

Ibiraçu melhor, Ibiraçu justo e de grande conquista. Um bom dia para todos e muito

obrigada. " Presidente Valéria dos Santos Rosaiém: "Como disse a vereadora Bete,

hoje nós votamos realmente projetos importantes, conseguimos esclarecer

principalmente, e o que me deixa muito tranqüilo agora também, conseguimos

esclarecer aquele boato na cidade de que a Câmara tinha barrado o kit Natal no

final do ano, como todos os ouvintes puderam acompanhar veio, chegou nessa Casa

o projeto de lei e nós aprovamos. Então na verdade é o que houve não foi isso, nada

de que a Câmera tinha amarrado o projeto, foi só a impossibilidade do prefeito de

realizar aquisição em função da lei complementar, eu acho que fica claro nessa

sessão extraordinária, que a vereadora Bete também frisou, que apesar de ideologias

divergentes isso é salutar, isso é melhor coisa que pode existir, é a divergência, porque

a gente cresce é na diferença, na igualdade ninguém cresce, é na diferença que a

gente cresce, mas acho que fica claro que vereador de Ibiraçu não volta para

conveniência não, não existe isso na Câmara, pelo menos nesta Câmara que eu

participo, todos os vereadores daqui são responsáveis, eu gostaria que algum

munícipe trouxesse a essa Casa a comprovação de algum projeto que nós voltamos

por conveniência, mas infelizmente as redes sociais elas aceitam tudo né, a pessoa

vai lá escreve, aí tem aquele monte de gente que curte mas se você pediu para

comprovação não sabe nem o que tomou de café da manhã, não vai nem lembrar,

então aos ouvintes da rádio Câmara que que nos acompanham, desde o ano

passado pode ter certeza essa Câmara tem compromisso e responsabilidade não

volta por conveniência, volta para o bem da população de Ibiraçu e sempre vai se

assim, claro que a gente diverte, que a gente discute, mas esse é o papel d<

Câmara, fiscaliza incomoda algumas vezes, incomoda mas este é o papel d<

Câmara, o munícipe que nâo entende isso não tá preparado nem para participar d<

política, o município que acha que que a Câmara tá aqui para concordar e para

bater palma para tudo que vem do executivo, não devia nem participar da política.

Porque de fato nâo sabe o que que é isso, eu gostaria de desejar um bom começo

de tarde aos nossos ouvintes do rádio Câmara de agradecer aos servidores desta

Casa desejar um bom começo de tarde aos vereadores e vereadora e não havendo

mais nada a tratar declaro encerrada a presente sessão desejando a todos um bom

dia." A seguir, nâo havendo mais Vereadores para se pronunciarem, a Senhora

Presidente declara encerrada a presente Sessão e, paro constar, lavrou-se o presente / V'
Ato, que após lida por mim, , Secretário da Mesa Diretora,

vai por todos assinada conforme.

r
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