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ATA DA 1" SESSÃO ORDÍNARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IB/RACU

02/0212022

No segundo dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, em recinto
próprio, à hora regimental, sob a presidência da Vereadora Valéría dos Santos

Rosafém, realizou-se a 1° Sessão Ordinário 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
Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 2022. Havendo quórum legal, a Senhora

Presidente declara aberta a 1° Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Ibiraçu do

exercício de 2022. Após a presidente AloirPiol, 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, do livro de Isaías, capítulo 32,
versículo 17, na seqüência a Presidência encerra a fase inicial da Sessão. A Presidente
solicita ao Secretário que informe se há oradores inscritos na Tribuna Livre, informando
o Secretário que não possuem cidadãos inscritos para o uso da Tribuna Livre na
presente Sessão Ordinária e declara encerrada a 1° parte da presente Sessão
Ordinária. Ato contínuo, abrindo a 2"" parte da Sessão Ordinária, a Presidente solicita

ao Sr. Secretário que proceda a leitura do resumo da Ata da 1 ° Sessão Extraordinária
da Câmara Municipal, realizada no dia 06 de janeiro de 2022, informando o
Secretário, que o resumo da Ata da Sessão anterior foi repassado previamente a
todos os Vereadores para leitura e conhecimento e solicita a dispensa da leitura da
Ata. Após consultado o Plenário, a Ata foi colocada em discussão e aprovada por
unanimidade dos Vereadores presentes. A Presidente solicita ao Secretário para que

faça a leitura da matéria constante do Expediente do Dia, informando que o
expediente da Sessão Ordinária é composto das seguintes proposições:

EXPEDIENTE ORIGINÁRIO DO EXECUTIVO MUNICIPAL: Projeto de Lei n.® 3.381/2022, que

"Altera disposições da Lei Municipal n° 3.099, de 09 de junho de 20 JO e dá outras

providências. ", de autoria do Executivo Municipal, encaminhado através do Ofício

n.° 021 /2022/GAB, datado de 25 de janeiro de 2022 e recebido em mesmo data, com
pedido de urgência constitucional. O Secretário informa que existem requerimento n
sobre a Mesa formulado pela nobre Vereadora EUsabete Ramos Malbar, requerendo

o aprovação de urgência na tramitação da proposição, inclusive com a dispensa \L
dos Pareceres das Comissões temáticas pertinentes e inclusão das proposições na
Ordem do Dia da presente Sessão. A Presidente informa que o requerimento da
nobre Vereadora será apreciado em primeiro lugar, no início da Ordem do Dia
presente sessão, nos termos do art. 121, III, do Regimento Interno da Câmara

Municipal. EXPEDIENTE ORIGINÁRIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL: Profeto de

Resolução n.° 001/2022, que "Fixa o Calendário das Sessões Ordinárias da Câmara

Municipal de Ibiraçu para a ̂ssÇp legislativa de 2022 e dá ostras providências de

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



Câmara íMunicipaCde iSiraçu
'Estado do Espírito Santo

auforío da Mesa Diretora da Caso, protocolado nesta Casa em OJ de fevereiro de

2022. Projeto de Lei do Legislativo n.® 001/2022, que "Dispõe sobre a fixação de

percentual para revisão geral anual dos vencimentos/remunerações dos servidores

públicos e subsídios dos agentes políticos Integrantes do Poder Legislativo do

Município de fbiraçu e dá outras providências de autoria da Mesa Diretora da Casa,

protocolado nesta Casa em 01 de fevereiro de 2022. Projeto de Lei do Legislativo n.®

002/2022, que "Altera o art. r da Lei Municipal n.° 2.728/2006, para fixar novo valor

do auxílio-alimentação dos servidores ativos do Poder Legislativo municipal e dá

outras providências", de autoria da Mesa Diretora da Casa, protocolado nesta Casa
em 01 de fevereiro de 2022. O Secretário informa que existem requer/mentes sobre a

Mesa formulado pelo nobre Vereador Aloir Piol, requerendo a aprovação de

urgência na tramitação das proposições, inclusive com a dispensa dos Pareceres das
Comissões temáticas pertinentes e inclusão dos proposições na Ordem do Dia da
presente Sessão. A Presidente informo 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, 111, do Regimento Interno da Câmara Municipal. Projeto de Lei do

Legislativo n.® 003/2022, que "Formaliza a denominação do Bairro São Cristóvão, na

sede do Município de Ibiraçu e dá nome à Rua que especifica na referida

localidade", de autoria do Exmo. Vereador Breno Lúcio Andrade Oliveira,

protocolado nesta Casa em 01 de fevereiro de 2022. A Presidente informa que a
proposição terá tramitação normal pelos órgõos da Câmara, observando-se as
regras do Sistema de Processo Legislativo e todas as disposições do Regimento Interno
do Casa. Moções de Pesar CM! n." 001/2022 e 002/2022 de autoria de diversos

vereadores (Ordem do dia). Requerimentos CMI n.®s 00í e 002/2022 de autoria da

Vereadora Valéria dos Santos Rosalém (Ordem do dia), /nd/cações CM/ n.®* 001:007;

008; 009; 010; 011 e 012 de 2022, de autoria de diversos Vereadores [Ordem do dia).

Ofícios e Correspondências diversos, dentre os quais se destaca o seguinte: 1 - Ofício

n° 061 /2022/GIGOV/VT, informando que o Contrato de Repasse n.° 889486/20/9,

ass/nado em 16/12/2019, foi rescindido pelo não atendimento de cláusula suspensiva,

2 - Ofício CM! n.° 003/2022, encaminhando os balancetes referente a dezembro de

2021, relativo o Prestação de Contas Mensal da Câmara Municipal de Ibiraçu. 3 -

Ofício n.° 004/2022/GAB, datado de 12 de janeiro de 2022, encaminhando os

balancetes referente ao mês de dezembro de 2021, parcialmente consolidados. A

Presidente acusa o recebimento e informa que o mesmo se encontra sobre a Mesa

e à disposição dos Vereadores nesta Sessão e, posteriormente, na Secretaria da
Cômara para eventual análise. Na seqüência, a Presidente declara aberta a fase
dos pronunciamentos iniciais, informando o Secretário que se encontra inscrita para
o uso da palavra na presente sessão as Vereadoras Elisabete Ramos Maibor e Valéria
dos Santos Rosalém, que dispõem do prazo de 10 (dez) minutos para seu
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pronunciamento. Com o palavra a Vereadora Elizabete Ramos Ma/bar; "Boa noite a

todos quero deixar que o meu boa noite aos ouvintes da rádio Câmara, por estarmos

retornando as nossas atividades, agradecer aqueles que se dispõe a estar nesta noite

cumprimento a mesa em nome da presidente Valénd Rosalém, Breno o secretario e

ao vice Aloir Piol, cumprimento aos meus amigos meus pares, Fabinho, Carlinfios

Café, Vanderlei Alves da Silva, o meu amigo Otávio MaiolL e ao parsa Renato

Ramalho tá sempre aqui pert/nho de m/m nas atividades, cumprimentos funcionários

dessa Casa. Espero que este ano seja um ano bem produtivo, porque nós já iniciamos

no recesso aqui nesta Casa trabalhando e tive o prazer e a honra e juntamente com

a secretaria que nós voltamos aqui em janeiro, está indo ao governo do estado.

Quero agradecer ao Governador Casagrande pela aquisição por ter mandado para

Ibiraçu, através do deputado Marcos Garcia vice-líder do governo, eu estivo com

José Roberto Matos ele pediu ajuda para consolidar a secretaria, ele se ele queria

que fosse viabilizado, um carro para poder ir ao inferior e nós tivemos então corremos

atrás junto e estive presente em vários momentos, pedindo e graças ao governo do

estado, e a Secretaria de Meio Ambiente do Estado o governador atendeu vdríos

municípios, e Ibiraçu também foi contemplado, e aqui fica o nosso agradecimento a

esse carro, que vai ser tão importante para essa nova secretaria, porque o futuro e o

meio ambiente precisa e já passou da hora de ser cuidado então, muito obrigado

ao Deputado Marcos Garcia, por ajudar Ibiraçu, ao secretário de Meio Ambiente

Fabrício Machado e ao governo do estado sensibilizar com a nossa pequena/grande

Ibiraçu e também Ibiraçu foi contemplado, muito obrigado. Eu quero também

aproveitar essa noite e dizer que eu fiquei muito feliz, muito feliz com a nossa

prefeitura, então aqui eu vou agradecer ao prefeito e agradecer o Soninha, porque

eu me senti muito feliz em ver que lá atrás na nossa plataforma porque nós estamos

coligados na política, o melhor para Ibiraçu, nós conversávamos sobre a pandemia,

o que acarretaria o Covid quais seriam as dificuldades, crescimento dos municípios

os desemprego que tem uma desigualdade muito grande e que precisaria de ter um

cuidado nessa área, então quando eu vejo começarmos o ano com a prefeitura

trazendo para os seus a/unos uma entrega de um kit escolar, kit Fundamental 2 35

unidades, kit fundamental 800 unidades, e que kit educação infantil 550 unidades,

entregara seus estudantes 1.400 uniforme escolar, para mim que fui filha de pais de

oito filhos, que tinha muita dificuldade porque os meus pais eram trabalhadores, era

muito difícil na hora que chegava época da escola, uniforme, a gente tinha bolsa,

mas tinha uniforme, tinha mochila, tinha tênis, e isso tudo a gente às vezes sofria

buliying, que hoje tudo é buliying, naquela época a gente já sofria, quando chegava

com tênis de borracha, eu passei, eu sei o que que é isso, então quando você

aqui no nosso interior que as crianças estudam todas as classes, pobres, classe média
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afé classe alta no ensino público, e que os nossas crianças vão chegar à escola

igualdade todas as uniformizadas, desde duas camisas, uma camiseta, dois shorts,

dois pares de meia e um tênis novo, dois pares de meia e um tênis novo aonde vai

chegar todos iguais, com a sua mochila, então assim isso me honra muito, essa

promessa de campanha Prefeito eu carimbo, conversamos, o grupo conversou sobre

essa necessidade, quando eu vejo isso seja uma realidade do nosso município, isso

me deixa muito feiiz, saber que foi pensado em todos desde o menor ao maior então

assim, promessa cumprida eu tenho que como Câmara lhe dar os parabéns, saber

que nós vamos ter a merenda de qualidade, saber que nós temos aí todos esses

materiais além dos uniformes de tudo isso, todo material canetinha, borracha, lápis,

caneta, caderno. Nossa isso é uma benção, para os pais que estão com poder

aquisitivo baixo de baixa renda, que a maioria, isso é muito bom saber que não vai

precisar tirar do bolso para comprar, caneta, lápis borracha, caderno. Isso é um

problema todo ano que eles chegam para nós falando da dificuldade com as listas,

e este ano vai ser diferente, esse ano os nossos alunos vão chegar de cabeça

erguida, e igualdade, todos iguais, então assim isso é de tirar o chapéu, parabéns,

parabéns a vocês se preocuparam com esse detalhe, tenho certeza que ainda

teremos algumas dificuldades, mas tenho certeza que como Câmara cobraremos

bastante, estaremos acompanhando, estaremos fazendo nosso trabalho, mas como

vereadora que entrei para lutar pelo outro, eu tenho que me sensibilizar e ficar feliz

com cada vitória, isso para mim hoje é uma vitória município e eu tenho que dizer

que eu me sinto muito honrada de estar neste município com este cuidado, outros

problemas virão mas tenho certeza que com a Câmara e a prefeitura nós vamos

vencê-los, então assim eu quero dizer que eu fiquei muito feliz. Também fiquei feliz

quando iniciamos um ano tendo um pequeno reajuste para que não haja muitas

perdas no salário do funcionário, isso também para mim foi bacana o funcionário

recebeu uma cesta achei também assim extraordinário, e achei extraordinário a

gente ter vindo votar também o aumento do Ticket, então assim começamos o ano

com o pé direito, porque nós entramos aqui para conquistas. Então se tem conquistas

eu tenho certeza que eu me sinto orgulhosa de estar fazendo parte desse processo

político do nosso município, então eu quero deixar aqui a certeza de que eu sempre

vou pensar positivo, porque foi para essa forma que eu entrei, foi com essa luta que

eu entrei, foi transformar vida, foi ajudar, foi servir e foi buscar to feliz de ter

participado da entrega do carro, estou feliz com essas conquistas porque lá atrás o

nosso plano de governo é isso estava encaixado e já deu certo, em relação aos

nossos estudantes. Então parabéns de novo por Prefeito, Soninha por ter cumpndo

com essa promessa de campanha, muito orgulhosa que tem os nossos trabalhos

estamos aí e na dificuldade estaremos juntos também para vencer os obstáculos.
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fem o dia fodo muito obrigado um bom trabalho a todos. " Com a palavra a

vereadora Valéria dos San/os Rosa/ém; "Boa noite boa noite aos servidores dessa

Casa, aos ouvintes da rádio Câmara, é uma alegria muito grande né retornarmos ao

mais um ano legislativo, que Deus nos abençoe para que de fato possamos

representar toda a população de Iblraçu, como a vereadora Bete disse os desafios

estão aí, mas é deles que a genfe vive, e eles que nos impulsionam para frente, eu

sempre digo que o que nos transforma é a dificuldade, porque a facilidade faz a

genfe ficar muito paradinho, a dificuldade e que impuinciono a gente. Eu gostaria

ín/c/a/menfe também né de agradecer mais essa enfrega o governo Renota

Casagrande para município de Ibiraçu, mais um importante na entrega o governo

foz enfregos fmporfantós/mas para o nosso município, entregar esse veículo para

Secretaria de Meio Ambiente, apesar de a/nda não tá funcionando, mais quando

funcionar já tem um veículo para trabalhar, isso é muito importante. Parabenizar de

administração pela entrega dos uniformes, do kit de material escolar, porque fem

multas famílias, muitas famílias não conseguem fazer aquisição, nem do kit de

material escolar e nem os uniformes, então isso é de foto uma entrega da

municipalidade muito importante para as famílias, nós recebemos no início,

precisamente no final da semana passada, a receita de 2021 na prefeitura e a receita

para 2022 né, a prefeitura no ano de 2021 ela recado a mais R$ 13.399.290,33, a mais

do que 2020, em 2020 a prefeitura arrecadou a mais do que 2019 R$ 3.555.214,74 a

gente pode ver que de 2020 para 2021 a prefeitura arrecado a mais 10 milhões, não

é um montão pequeno né. Com montante desse de 13 milhões a mais, a gente

espera mesmo que entrega importantes selam feitas, nós precisamos disso, nós
precisamos de uniformes, nós precisamos de kit de material escolar, como nós
estamos aguardando, porque outra coisa, o servidor ele não teve reajuste, ele teve

reposição da inflação, 10.42 isso é garantido, direito, nós precisamos agora lutar para

que o servidor de fato tenha, que seja pequeno, que talvez não possa dar muito, mas

que dê de fato o reajuste real, nós precisamos também lutar para, eu me lembro

muito bem que o prefeito disse que não daria abono para o professor porque e/e\
daria o piso Nacional do magistério, iniciou o ano dizendo que estava aguardando

que fosse liberado pelo Governo Federal, foi liberado, está liberado o pagamento do

piso Nacional do magistério, o prefeito concedeu 10.42, juntamente com quando ele '
concedeu para os servidores, ele concedeu paro os professores, mas tá faltando

complementar. Você se lembra de uma reunião que ele fez com a gente onde ele

se comprometeu a pagar o piso Nacional do magistério, na sala de reuniões do

gabinete da prefeitura, então eu espero que de fato ele cumpra com a palavra e

ele encaminho para cá o projeto de lei pagando o piso nacional dos professores ao

magistério municipal, com esse valor de 13 milhões a mais nós não precisaríamos ter
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fonfa reclamoçõo no manutenção das estradas, de tanta reclamação na limpeza

do município, nós não precisaríamos, até hoje, não tem transporte público, dia 16 de

Fevereiro vai fazer um ano, da indicação do transporte público, um ano, há porque

o município ele tem que fazer uma complementaçõo... mas com 13 milhões a mais

não dá! Não dá para fazer uma complementação de um serviço tão importante

para aquela pessoa que precisa trabalhar e que não pode pagar Uber ou táxi, para

tantas pessoas que perderam emprego, que tiveram que largar o emprego né. Eu

acho que é uma arrecadação bem grande para não fazer entregas tão ou mais

importante gente, são entregas importantes e que a população tá precisando, tá

esperando, eu assim... as aulas elas iniciam, pelo menos a princípio né porque eu não

sei se vai cumprir com co/encfórío, no segunda-feira a licitação do transporte escolar

foi feita hoje, eu já trabalhei na Secretaria de Educação, licitação de transporte

escolar ela não acontece 34 dias antes do início das aulas não, essa licitação já tinha

que estar pronto o contrato assinado, as aulas do Estado iniciam amanhã, a

responsabilidade do transporte dos alunos do estado é do município, como é que

não licitou o transporte escolar! Ah mas vai fazer um contrato emergencial, como é

que não se previu isso, nós terminamos o ano... tá faltando planejamento, mas ainda

tá faltando? Não tem mais a justificativa né de que tem pouco tempo, já te passou

um ano, transporte escolar direito do aluno, aí vai acontecer agora um contrato

emergencial para transporte escolar, quando se teve tempo, multo tempo para licitar

para assinar esse contrato, eu gostaria de dizer que vamos ter muito trabalho pela

frente, porque de fato quando a Câmara fiscaliza as entregas são de qualidade, se

a Câmara não faz o seu papel a população vai continuar recebendo o que ela não

espera receber, boa noite." Após os pronunciamentos, o Senhora Presidente declaro
encerrada a segunda parte da r Sessão Ordinária dedicada ao expediente e
declara aberta e iniciada a terceira parte da 1° Sessão Ordinária 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 a matéria a ser deliberada na sessão é
exclusivamente a seguinte: REQt/ER/MENTOS DE URGÊNCIA: Requerimento de
urgência formulado pela Vereadora £//sobefe Ramos Malbar, requerendo a

aprovação de urgência na tramitação do Projeto de Lei n.® 3.381/2022, que "Altera

disposições da Lei Municipal n° 3.099, de 09 de junho de 2010 e dá outras
providências", de autoria do Executivo Municipal. Requerimentos de urgência

formulados pelo nobre Vereador AloirPioi, requerendo a aprovação de urgência na

tramitação dos seguintes Projetos: Projeto de Resolução CMI n.° 001/2022, Projeto de

Lei CMi n.® 001/2022, Projeto de Lei CMi n.° 002/2022, inclusive com a dispensa dos

Pareceres das Comissões temáticas pertinentes e inclusão da proposição na Ordem
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do Dia do presente Sessão. Após lido os requerimentos, foram colocados em
discussão e aprovados por unanimidade, passando os referidos projetos a serem
inclusos na Ordem do Dia da presente Sessão Ordinária. PROPOSIÇÕES ORIGINÁRIAS
DO EXECUTIVO MUNICIPAL: Projeto de Lei n.® 3.381/2022, após lido e discutido em

plenário o Projeto de Lei n.® 3.381/2022 foi aprovado por unanimidade, inclusive com

as correções apresentadas no Estudo de Técnica Legislativa e também com 2 (duas)

emendas de autoria da Comissão de Justiça e Redação. PROPOSIÇÕES ORIGINÁRIAS
DO LEGISLATIVO MUNICIPAL: Projeto de Resolução CAAI n.® 001/2022, apás lido e

discutido em plenário o Projeto de Resolução CAAI n.® 001/2022 foi aprovado por

unanimidade. Projeto de Lei CAAI n.® 001/2022, após lido e discutido em plenário o

Projeto de Lei CMI n.® 00112022 foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei CAAI n.\

002/2022, após lido e discutido em plenário o Projeto de Lei CMI n° 00212022, foi

aprovado por unanimidade. Moções de Pesar CMI 001/2022 e 002/2022 de autoria

de diversos vereadores. Após lidas, em Plenário, todas foram aprovadas por
unanimidade. Requer/menfos CM/ n.®s 00/ e 002/2022 de autoria da Vereadora

Valéria dos Santos Rosalém. Após lidos, em Plenário, foram debatidos, sendo todos

aprovados por unanimidade, /nd/coções CM/ n.®' 001:007:008:009:010:011 e 012 de

2022, de autoria de diversos Vereadores. Após lidas, em Plenário, foram umo o 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, o presidente anuncia o momento das Explicações Pessoais, e cada
Vereador tem o prazo de 05 (cinco) minutos para suas considerações finais, vedado

o aparte. Com a palavra a Vereadora Eiisabefe Ramos Malbar: "Eu quero dor

um boa noite poro os ouvintes da rádio Câmara, agradecer nossa noite de

trabalho colocar na mão de Deus o nosso resto de semana e todos os nossos

dias, agradecer por todas as conquistas, por tudo que há de vir, e eu também i

queria trazer em relação ao transporte público que foi colocada aqui na

indicação por V.ex.°, está sendo licitado, um edital de concorrência pública,

001/2022 que está tratando do transporte público está em fase de

andamento. Então esse processo já está acontecendo, já está em fase de

licitação, não está só focado em van, tá aberto para ônibus, Van, transporte

acima de oito pessoas, então assim que seja um mínimo de 8 né, então está
aberto o processo, vamos torcer para que seja, que dê certo, porque é

interesse de todos, é clamor nosso e interesse de todos, a população clama

por isso, e só como colocou na educação e eu busquei, e tá aqui, já tem uma

licitação aberta tem uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito,

CONTRAN, que permite tá tudo no processo, e eu espero que dessa vez a
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gente consiga sair vitorioso, ainda vai demorar um mês e pouco, mas eu

espero que realmente... o processo está aberto IVaiériaj 'Aí tem a data

que vai acontecer"? O processo está aberto, em março vai acontecer então

o processo então ta aberto vai demorar um tempinho, mas que realmente

dessa vez saia uma empresa correta, que realmente se organize, e que dê

tudo certo, porque é desejo de todos nós, então o processo está aberto, e eu

só fui buscar informação para o ouvinte saber que ta acontecendo e a gente

vai torcer para que cheguem em todas as comunidades o transporte público,

tenho dito um boa noite a todos muito obrigado. " Com a palavra o Vereador

Otávio Luiz Gusso Maioii:" Só para dar seqüência ao que a Bete apresentou,

de fato, o processo de concorrência de edital de transporte público, precisa

ter no m/'n/mo 45 dias, foi publicado no dia 20 de janeiro, resolução e ta com

a previsão para 3 de março, e tem especifico ali uma resolução CONTRAN 445

de 2013 que estabelece a modalidade de veículo. Então para não afunilar,

deixou-se aberto e aí depois nós podemos ser e desejamos que de fato tem

empresas interessadas em participar. Eu peço desculpa porque nós tivemos aí

a discussão do requerimento, da indicação da presidenta, mas não consegui

aqui acessar. E aí eu já vou caminhar para o assunto que quero deixar isso

muito manifestado aqui nessa Casa, nós temos a transparência da Câmara

da prefeitura, que nos auxilia e auxilia o cidadão nas publicações e aqui por

exemplo a gente feria um documento de fácil acesso eu concordo que em

certo modo a dinamismo, porém o site da Transparência ainda tá muito ruim,

quero deixar claro aqui que tá muito difícil ter as informações recentes, como

por exemplo edital de resultado de processo seletivo, convocação de
processo seletivo, tá muito ruim, e vira e mexe os documentos não estão

disponíveis, eu entendo que é difícil às vezes mas é procedimento que deve

ser padrão, e outra, existem alguns momentos a necessidade de fazer um

cadastro, um login para ter acesso aos documentos, já deixei manifestado a

minha opinião, com os funcionários servidores e se envolve com temática com

todos, vou deixar Público aqui, ninguém tem que fazer cadastro nenhum para

ter acesso à informação pública não, a informação tem que estar disponível

se há um problema no site, o site tem que resolver isso, ele tem que entender

que /sso é odm/n/sfroção pública, as informações tem que estar ali ele tem

que criar seu mecanismo para fazer isso, claro que informações mais
detalhadas, nós temos a lei de acesso à informação isso tudo tá de maneira
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clara, bem fransporenfe, mas precisa da celeridade paro que nós possamos

melhorar administração pública. Tratando do assunto da Educação, nós

temos o desafio do ano 2022 nas escolas públicas municipais, eu vou incluir

Escola Estadual porque já estão começando a partir de amanhã as ou/as na

escola estadual, permaneço dando aula aqui na escola Narceu, e os a/unos

estão bem empo/gados né, já foram fazer a acolhida com a escola em tempo

integral no Estadual aí despontando, sendo o carro-chefe para esse ano, e na

rede Municipal nós temos aí cerca de J.400 alunos matriculados, então é um

desafio, e foi muito positivo essas primeiras medidas de Equidade com a

concessão do de parte considerado material escolar e também dos uniformes

dos estudantes completo vereadora Bete colocou na Tribuna, acho que ela

contribui para a Equidade na oferta do serviço público é muito importante,

mas nós temos de fato coisas para começar avançar, primeiro momento eu

acho que isso tudo veio muito em cima da hora as informações, isso já devia

ter sido previamente informado, porque o cidadão precisa saber do que vai

se passar, inclusive o início das aulas, foi divulgado aí recentemente que as

aulas vão começar no dia 7, não pode! A população precisa da informação

prévia, os diretores ainda não fizeram contato com os país dos alunos, é
primordial as famílias precisam se organizar. Existem algumas questões que

envolvem algumas minirreformas, algumas intervenções na escola, eu

entendo que o tempo é curto, mas é necessário se adequar, fica aqui minha

manifestação no sentido de que precisa melhorar nesse aspecto, a

comunicação com as famílias, mais eu desejo que a semana seja uma

semana e de muito empenho em relação à questão das aulas né, a

vereadora Valéria colocou aqui a questão do transporte, também reconheço

que é muito muito em cimo da hora, mas a gente não pode deixar de

manifestar também que hoc/ve problemas em relação aos processos

licítatórios, não por parte da prefeitura, por parte de participantes como já foi

relatado aqui diversas vezes, e deixar aqui também a manifestação no sentido

também posto na questão do piso do FUNDES, ainda por mais que o que

tenha sido feito a manifestação inclusive pelo presidente Bolsonaro, ainda

algumas manifestações no sentido de que alguns municípios vão ter muífa
dificuldade para poder conceder os pisos, e aí a gente não pode e sempre

coloco isso de maneira bem clara, que os municípios que têm a condição de^^^
respeitar a lei de responsabilidade fiscal, vão consegui concluir. Então é claro ^
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qve fudo no seu tempo, mas precisa ir conceder o piso, manifesta aí positivo,

o prefeito já limpou o terreno para fazer isso, manifestou que vai conceder,

então assim se vier venha retroativo, com os devidos as correções, com os

devidos reajustes, e que nós conseguimos manter os pisos, especialmente da

educação, tenho certeza que isso vai acontecer logo em breve nós vamos

estar aqui voltando de novo, o prefeito já limpou e preparou o terreno para

essas concessões, então não creio que vamos ter resistências, vamos

conseguir executar Ibiraçu, e seguir fortalecendo a educação e valorizando

os profissionais que contribuem para esse processo. Desejo a todos uma boa

semana e até a próxima segunda. " Com a palavra o Vereador Breno Lúcio

Andrade Oliveira: "Primeiramente desejar um boa noite a todos os ouvintes da

rádio Câmara estão nesse momento nos acompanhando todos os servidores

dessa Casa que se encontra aqui presente que tem todo um processo para

que esse momento possa estar aqui acontecendo através deles, falar sobre o

site né, pegando um gancho no que o vereador Otávio falou já fiz uma

manifestação no ano passado em relação a isso, e realmente está

complicado acho que devemos tomar outra atitude relacionada a essa

situação, que já passou da hora, e essa questão de cadastro não entendi

muito para ter acesso à informação, será que é para poder saber quem é a
pessoa que tá pegando aquela informação, talvez sei lá... para que

depender de tamanha importância que aquela informação tiver, para poder

ter um controle das pessoas que... então assim ficam... Não entendi muito né,

qual é o intuito desse cadastro ter que ser feito. A questão da comunicação

com as famílias, ... os diretores e também assim é um ponto importante, eu

recebi algumas pessoas me perguntando, até entrei em confato com algum

Servidor da educação para saber até mesmo sobre a questão da volta ás

aulas, tinha muita gente em dúvida sobre o dia, e que diretor um outro não

comunicou, não sei o que aconteceu... mas a comunicação é importante e

orientei as pessoas que me perguntavam a entrar em contato com os

diretores, e ter diálogo diretamente, que eu acho que o diálogo é importante

e tem que existir, do mais sobre a questão também do projeto que aprovamos

aqui sobre o ticket, realmente a Municipalidade tem que tomar uma atitude

relacionada a empresa para que isso não aconteça mais nosso município e ■

principalmente que os nossos servidores não saiam prejudicados. Acho que o \p^
ma/s importante é garantir que eles não sejam prejudicados nesses tipos de
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oconfecimenfos. Quero desejar a todos em um bom final de semana que já

chegamos na metade, uma boa semana para todos que ela deixar aqui um

abraço para minha filha Anfonela e é isso aí. " Com a palavra o Vereador José

Fábio Demuner: "Eu também quero deixar e desejar uma boa noite a todos os

ouv/nfes aqui tá nos acompanhando aqui dentro do rádio Câmara, aos

servidores dessa Casa e dizer que fico feliz em saber que o Executivo já tem

um plano já para resolver o transporte público, espero que esses moradores

de Pedro Palácio, Guatemala, do inferior, que esteja ouvindo a rádio Câmara

que já tem a previsão do que seja, Van, que seja os micro-õnibus, que seja

transporte acima de 8 passageiro, fico feliz saber que já está em andamento

o solicitação, e falando também do ticket, vai ser depositado em confa que

seria também muito importante se continuasse que seja feito esse estudo,

como o Vereador Otávio falou, que se tiver esse custo a prefeitura no caso Ia

arcar com isso, seria muito importante, para o município e para os Servidores

Municipais também, é isso que eu tenho dito aí muito obrigado boa noite né

os colegas aí." Com a palavra o Vereador Vanderlei Alves da Silva:" Boa noite

as pessoas que estão nos ouvindo pelo rádio e dizer para o Vereador Otávio

Maioli, que depois da explanação de vossa excelência, eu realmente não iria

nem complementar minha fala mas vou fazer aqui uma fala pequena,

aproveitando o que já me adicionou aqui, a gente tá muito esperançoso com

esse governo, para esse ano de 2022, começamos bem aí você olha para

educação, vem material e uma série de coisas boas, e seguindo você tem

que falar de todos esses problemas que estão lá na educação, todos, que são

muito maiores do que o material que foi doado para as pessoas. Então é muito

ruim para gente e ficar aqui fazenda se esse balanço aqui, o eu quero que eu

quero realmente dizer que eu espero, eu espero eu acredito que todos nós,

que neste ano de 2022 que aconteça tudo aquilo eu foi conversado, discutido

em várias reuniões que estivemos aqui e no gabinete do prefeito, tratando de

vários assuntos, a república não é mais uma república nova, tem 1 ano de

experiência, eu espero, estou muito esperançoso, que esse ano de 2022 nós

não vamos precisar fazer as mesmas indicações do ano passado, e que essas

coisas aconteça normalmente, eu tõ esperançoso espero que atitude como

essa lá da Educação volte a acontecer mais vezes para que a gente posso

durante todo ano de 2022 fazemos aqui, elogiar administração, porque

realmente está muito complicado, tá muito difícil nas coisas mais simples a
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genfe fem problema, nas coisas mais simples ele fem problema, é importante

se ganha um norte agora, que as coisas embala e que a gente já tá fazendo

a próxima reunião a genfe já traga aqui as coisas mais positivas para o nosso

município. Muito obrigado senhor presidente é isso que eu tinha para dizer um

boa noite a todos." Presidente Valéria dos Santos Rosalém:

"Complementando o que os senhores apontaram, a comunicação das... eu

vou falar no geral, não quero nem apontar... a comunicação de alguns

setores da prefeitura com a população ela, enfim, a comunicação de alguns

setores da prefeitura ela não se dá só com a população a falta de

comunicação né, não é só com a população não, ela se dá internamente

também, por exemplo em relação aos kits de material escolar e dos uniformes

grande parte dos diretores nem sabia, como é que o diretor da Escola não

sabe que a escola vai fornecer o kit de material escolar e uniforme, primeira

pessoa que tem que saber é o diretor, ele não sabia, agora para que que

você esconde uma informação dessa, isso para mim é esconder, isso é

esconder. Com relação ao início das aulas, a possibilidade de adiamento

para 14 de fevereiro, ia iniciar dia 7 e agora existe essa possibilidade de adiar

para 14/02, talvez por isso que os diretores não estejam entrando em contato

com as famílias, eu sempre digo a população ela entende quando ela

recebe a informação, quando ela não recebe e cria esse burburinho aí que a

situação vai ficar difícil, se existe essa possibilidade, comunica logo, faz o

comunicado justifica por que que vai acontecer isso, aí fica vai começar

quando? É 3, é S, é 7 e isso vai criando um mal-estar, quando chegar a
informação a população já tá irritada, tá desacreditando da secretaria de

educação, tem que evitar isso os pais não gostam disso as famílias não gostam

disso, assim, eu vou ficar...eu tô numa expectativa muito grande né com

relação a licitação do transporte público, e em uma torcida muito grande que

de foto deu certo é porque quem mais precisa vai ser atendido. Fico muito

feliz né e assim acredito que a gente vai conseguir resolver a licitação do

transporte público muito em função da sensibilidade da Soninha que ficou,

porque vocês vejam que foi publicado no período que ela tá como Prefeita «

dia 20 de janeiro, então assim parabéns a Soninha viu, pela sensibilidade e

terconseguido publicar parabéns mesmo. Com relação ao piso do magistério,

eu não acredito que não vai ter problema, porque o prefeito mais uma vez

disse para gente reunião que estaria garantido, é outra expectativa que eu
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tenho que os professores têm de que de foto a gente vai conseguir pagar o

piso do magistério para os professores, que nada mais é do que direito. Então

eu desejo a todos um boa noite aos ouvintes da rádio Câmara aos servidores

dessa Casa aos vereadores e vereadora. " A seguir, não havendo mais

Vereadores para se pronunciarem, o Senhor Presidente declara encerrada a

presente Sessão e, para constar, lavrou-se a presente Ata, que após lida por

mim, , Secretário da Mesa Diretora, vai por todos

assinada conforme.

í  \
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