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ATA DA 2° SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRACU

07/02/2022

No dia 07 do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, em recinto próprio, à

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

realizou-se a 2° Sessão Ordinária da Câmara Municipal de íbiraçu. 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 2°

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

Presidente declara aberta a 2° 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 Cosa. Na

seqüência foi procedida a leitura do versículo da Bíblia, do livro: ROMANOS CAPÍTULO
12, VERSÍCULO 12, na seqüência o 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 02 de fevereiro 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 do 2° Sessão Ordinária é composto das seguintes proposições:

EXPEDIENTE ORIGINÁRIO DO LEGISLATIVO /iâUNICIPAL: Projeto de Lei do Legislativo n.®
004/2022, que "Institui a Semana de Conscientização dos Direitos dos Animais, e dá

outras providências", de autoria do Vereador Breno Luc/o Andrade Oliveira,

protocolado nesta Casa em 04 de fevereiro de 2022. A Presidente informa que a

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

regras do Sistema de Processo Legislativo e todas os disposições do Regimento Interno ^
da Casa. Moção de Congrofu/oções e Aplauso CMI n.° 003/2022 de autoria do

vereador Breno Lúcio Andrade Oliveira {Ordem do dia). Requer/mentos CM/ n.®s 003

a 005/2022 de autoria do Vereador Breno Luc/o Andrade Oliveira. (Ordem do dÍo).

Indicações CMI n.'^ 002; 003; 004:005:006; 013, 014, 015, 016e017de 2022, de autoria

de diversos Vereadores. (Ordem do dia). Ofícios e Correspondências diversos, que se

encontram sobre a Mesa e ò disposição dos Vereadores nesta Sessão e,

posteriormente, na Secretçíria da Câmara para eventual análise. Na seqüência,flíiu uu i.-.urFn
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Presidente declara aberta a fase dos pronunciamentos iniciais, informando o

Secretário que se encontra inscrita para o uso da palavra na presente sessão os

Vereadores Elisabete Ramos Malbar e Breno Lúcio Andrade Oliveira, que dispõem do

prazo de 10 (dez) minutos para seu pronunciamento. Com a palavra a Vereadora
Hizabefe Ramos Ma/bar; "Boa noite aos ouvintes da Rádio Câmara que nos

prestigiam mais essa noite de trabalho e espero que a noite seja produtiva e que

vocês nos acompanhem até o término, eu cumprímenfo a mesa em nome da

presidente Valéria Rosalém ao seu secretário Breno Lúcio e seu vice-presidente Afoir

Piol, cumprimento meus pares em nome do meu parceiro Renato Ramalho e o

cumprimento a todos por essa noite de trabalho. Eu início essa noite agradecendo o

convite da Associação Amigos da Justiça em parcend com a PM! e o Senai, o SenaL

PMI e Amigos da Justiça estão convidando essa Casa de Leis para a solenidade de

formatura das formas de qualificação profissional dos cursos de confeiteiro e corte e

costura, que vai ser no Complexo Roque Peulc, do dia W/02 às 19 horas, lembrando

que o uso obrígatório de máscara. Então assim eu quero parabenizar mais uma vez

mais essa turma que está se formando é muito bom qualificar pessoas pan

produtividade, então eu fico muito feliz o curso de costura é muitos não sabiam nem

cortar, não sabia nem costurar e que hoje já estão fazendo peças lindas, então assim

é muito bacana, inclusive aqui na oportunidade eu deixo um pedido ao prefeito para

que junto do Senai avance trazendo para essas duas turmas que já fizeram corte e

costura, o curso de modelagem, porque já que já sabem cortar e costurar elas

aprenderam a modelar elas vão poder abrir seus próprios negócios, então fica aqui

um pedido para que o prefeito junto com Senai e o amigo Justiça tragam o curso de

modelagem também para essas pessoas, e o curso de confeiteiro a primeira turma

foi muito bacana os doces, os bolos todo muito bacana, biscoito, então assim... eu

fico muito feliz quando eu vejo pessoas avançarem, então fica aqui o parabéns ao

Senai, PMI, Amigos da Justiça, que eu sempre acompanho os trabalhos e eu posso

dizer que o que eu vejo um trabalho excelência, parabéns. Eu queria também nesse

momento trazer a felicidade de tá casando meu filho, meu filho casou a semana

passada no civil é um compromisso de sociedade com os homens e o meu filho no

dia 12 às 17:30, estará casando com a permissão de Deus, então assim entrego meu

filho em comunhão, meu filho, José Marcos Rosalém Filho minha nora Camila Lopes

Gonçalves e eu tô tendo a felicidade de partilhar com vocês um momento único,

que é o encontro de duas pessoas que se amam em contato direto com a permissão

de Deus, então assim estou muito feliz partilho com vocês um momento muito

especial da minha vida aonde eu entendo que ao entrega-lo no altar eu estou

cumprindo a minha missão inicial que é criar os filhos no bem e entrega-los para que

eles construam a partir daía vida deles, claro que vou estar sempre presente em tudo

que for, puder ajudar, que for preciso, mas que a partir dali ele vai construir a sua

família, como um dia eu tiver oportunidade de construir. Agora o que eu quero falar.
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Prefeito esso eu quero falar com você eu na última sessão eu llie parabenizei pelos

uniformes, pelos kits escolares e eu fiquei muito feliz com essa entrega, que não tinha

não tinha no município entrega de uniforme, meia, camisa, short, livros, mochilas, e

todo o material escolar e isso me deixou muito feliz eu poder participar da alegria dos

pais e saber que essa preocupação no orçamento não teria. Fiquei muito feliz, mas

eu estou um pouco, um pouco é apreensiva, um pouco preocupada e eu queria que

você tivesse... olhasse é isso com muita atenção, e com muito cuidado, eu quero

falar com você em relação a Cachinho de Ouro. era para ter subido para o Elias

Bragafto, parece que os móveis não chegaram, mas eu queria pedir, um pedido da

comunidade que se for o problema para que a escola não tenha subido for os

móveis, que leve à escola lá para cima com os móveis que tem, veja bem prefeito,

nós iremos ter uma escola maior, portanto fizemos mais matrículas, e o que

aconteceu as aulas começaram hoje, as óguos estão lotadas nós já temos, em

contato com a comunidade, eu já sei que duas crianças de hoje já testaram positivo

na Caixinha de Ouro, porque a diretora colocou no grupo. Então veja bem nós

estamos com as alas abarrotado de criança, isso não pode, não podemos nem

pensar em manter as salas cheias, então isso aqui é um clamor é um pedido, e para

mim é como se fosse uma coisa muito urgente, que se a escola lá em cima só falta a

mobília leve com a mobPia na porte de baixo, o que tem, porque aí nós vamos ter

uma escola mais ampla aonde é o número de matrícula do tamanho da escola, e

nós vamos evitar aglomeração e problema, então eu lhe parabenizar a semana

passada essa semana eu te chamo sua atenção para que eu possa parabenizar,

leva a escola para o local para escola está destinada, porque é uma... fiscalização...

um pedido dessa vereadora que seja resolvido esse problema aqui para mim é
agravante, então é oss/m que eu terminar minha fala desejo um bom trabalho a ^ ?
todos, e eu vou ficar aguardando que as providências sejam tomadas." Com a
palavra o Vereador Breno Luc/o Andrade Oliveira:" Boa noite a todos boa noite

presidente da Câmara, vice-presidente boa noite todos vereadores aqui, todos os

servidores dessa Casa e a todos que nos acompanham pela rádio Câmara. Gostaria

de começar a minha fala agradecendo a Polione pelo convite para formatura de

qualificação profissional do curso de confeifeiro e corte costura, esses cursos que vem

sendo realizado o nosso município, através dessas instituições são de grande

importância, principalmente quando leva a parte profissional e que de alguma

maneira pode proporcionar às famílias de nossa cidade uma fonte de renda

principal, extra, mas que de alguma maneira possa vir ajudar, e parabenizo a todos

os formandos. Hoje estão apresentando aqui na Casa moção de congratulações e

aplausos em reverencia ao nosso amigo Nivaldo caminhoneiro conhecido por todos,

pelos trabalhos que ele no ano de 2021 fez, voluntário no nosso município, isso

acendeu ainda há esperança nas pessoas que mu/tas vezes o traba/ho e/e não-^\^-V
depende só do poder público e a sim de cada um de nós, como cidadãos e querer
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ver algo melhor para nós c/dada o nosso município, nem tudo depende do serviço

público. E hoje também estamos apresentando o projeto de lei CMI n° 004}2022 que

"Institui a semana de conscientização dos direitos animais" projeto vai tramitar ainda

pela Casa mas desde já eu quero pedir o apoio de todos os nobres vereadores, são

um passo pequeno paro um prob/emo grande, mas acredito que todos objetivos que

femos que a/cançá-/a e/e começa de algum lugar, então esse é o primeiro passo

que o município de Ibiraçu pode tá dando para poder sanar um pouco com essa

problemática de abandono, nessa procriação sem controle dos animais, essa

questão de envenenamento, tudo isso vem acontecendo por conta da falta de

controle, e com a falta de conscientização das pessoas que tem um animal, que tem

um bicho de estimação e não tem consciência que também é uma vida, que

também carece de atenção, carinho alimentação, e que é uma boca mais para

comer também, e isso nós temos que ter consciência para começar a mudar essa

realidade será uma ação muito importante do poder público começar a

conscientização, começar um trabalho intenso criasse essa semana, mesmo que

seja uma vez por ano, mas que que acenda essa luz que traga as pessoas realmente

assumir a sua responsabilidade como dono. Gostaria de falar também sobre a

questão da iluminação pública senhora Presidente, eu tentio recebido muitas

reclamações muitas comunidades têm entrado em contato comigo, falando sobre

iluminação pública, e por vánds vezes eu tenho entrado em contato com a

Secretaria de obras. O que eu tenho sempre recebida que estão tentando um

diálogo com a empresa para que possa tá resolvendo essas demandas que não são

poucas de muitos locais no nosso município que tá com a lâmpada queimada, que

tá as ruas muito escura, só que o tempo que nós estamos esperando esse diálogo já

extrapolou, o que era de se esperar, todos os dias praticamente você escuta a

reclamação relacionada a i7um/nação. E aí a secretária vem falar que porque já está

fazendo a troca da iluminação por LED, mas pessoas tem que esperar tanto tempo

assim é muito tempo, já era para ter feito esse diálogo, já era para ter resolvido esse

problema, tive que fazer um contrato novamente, faça, seja emergencial, que faça,

as pessoas não devem esperar o tempo que estão esperando para ter pelo menos a

iluminação decente na sua rua. Então, vim pedir aqui, um olhar de carínho da -

secretaria responsável, para que venha sanar esses problemas na questão da

iluminação o mais rápido possível, porque eu tenho certeza que não ésóo vereador 1
que escuta cobrança não, tem certeza que a secretaria também tem escutado

muito, outro situação que eu gostaria de trazer aqui hoje nessa Tribuna, é sobre o uso

de EPI, com a equipe que faz a roçada do nosso município. Eu já falei algumas vezes

com secretário Elias relacionada a isso, a equipe é bem reduz/da, mas eu acredito

que tá faltando material de EPI para equipe, porque muitas vezes eu passo, estão

efetuando a roçada e uma equipe usa uma feia de proteção outra não tem, então

acredito que esteja faltando esse material, que possa ser providenciado acredito que v
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não seja negligência dos próprios servidores, vão providenciar esse mofend/. /nc/us/ve

senhora Pres/denfe e eu mesmo Já fui afetado com a falta dos doEPI, Já procurei O

Elias, cheguei a comentar com Diego, pela falta do uso da rede de proteção eu tive

o para-brísa do meu carro quebrado com uma pedra, olha o prejuízo, e eu conheço

outras pessoas que por falta do uso do EPI também tem o seu carro danificado. Agora

imagina um bem mafend/ que qua/quer dinheiro desse mundo compra, qualquer

dinheiro do mundo compra o material, agora eu quero ver pegar uma pedra na

criança, pegar o olho, tenho visto as vezes pessoas compartilhando em grupo de

WhatsApp falando sobre isso, e isso é complicado né, eu não pedir restituição do

valor, por conta da burocracia que me colocaram para poder pedir a resf/Yuíçâo.

Mas é bom evitar esse tipo de situação, já tive o diálogo por algumas vezes mas ainda

não aconteceu a mudança e nós aguardamos que isso aconteça, venha acontecer

de verdade, gostand também aqui de falar que protocolei alguns requerimentos

pedindo informação /nc/us/ve sobre o campo society do São Crístóvão, no qual o

Vereador Aloir, Vereador Carlinhos né vem cobrando bastante aqui nessa Câmara,

fiz um requerimento /unío também falando sobre a rede de proteção do campo do

campanharo aonde esses problemas tem trago mu/tos transtornos para a população

principalmente para quem mora em forno desses locais onde se pratico o esporte,

inclusive sinto a falta do poder público relacionado ao esporte né. Fazer uma visita

no campo, fazer uma visita nas quadras de esporte do nosso município, a quadra de

São Benedito hoje eu passei por lá o que tinha de lixo no pátio da quadra. Então

pensa com carinho e vamos acelerar isso aí para trazer muito transtorno e muitas a

pessoa cobra a gente na rua, falta pouco bater na gente vereadora não tem o

poder de ir lá e colocar rede, não estamos aqui para representar a população

estamos aqui para cobrar o direito da população, cabe ao Executivo entender quais

são as demandas da cidade e atender esses pedidos, e eu vou continuar cobrando

fazendo o meu papel para que todas essas demandas sejam príorizadas e atendidas.

Bom trabalho o todos é o que tenho para dizer. " Após os pronunciamentos, o

Senhora Presidente declara encerrada a segunda parte da 2° Sessão Ordinária

dedicada ao expediente e declara aberta e iniciada a terceira parte da 2° 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: PROPOSIÇÕES ORIGINÁRIAS DO
LEGISLATIVO MUNICIPAL: Moção de Congratulações e Aplauso CMI n.° 00312022 de

autoria do vereador Breno Lúcio Andrade Oliveira. Após lida, em Plenário, foi /
aprovada por unanimidade. Requerimentos CM/ n.°s 00312022 a 00512022 de autoria

do Vereador Breno Luc/o Andrade Oliveira. Após lidos, em Plenário, foram debatidos, ;

sendo todos aprovados por unanimidade. Indicações CMI n.°s 002:003:004:005; OOó;./^^/^
013. 014. 015. 016 e 017 de 2022, de autoria de diversos Vereadores, Após lidas, em W
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Plenário, forann uma a uma debatido, sendo todos oprovodos por unanimidade. Não

havendo mais matérias sujeitas à apreciação e deiiberoção do Plenário na Ordem

do Dia do presente Sessão Ordinário, o presidente anuncio o momento dos

Explicações Pessoais, e coda Vereador tem o prazo de 05 (cinco) minutos para suas

considerações finais, vedado o aporte. Com o palavra o Vereador Jose Carlos

Ferreiro dos Sarjtos: "Agradecer a presença do nosso amigo Hudson sempre nos

horando aqui nessa Casa e parabenizar o requerímenfo que o vereador Breno fez

das feia de proteção do bairro Campagnaro, e do campo sodefy, eu presenciei uma

cena lamentável no bairro do Campo lá de São Cristóvão, alguns jogam a bola cai

na subestação e eles tentando pular o muro para pegar essa bola, eu conversei com

os garotos, peguei uma bola leve para eles o Vereador Aloir já fez a indicação, então

fica aqui o meu apelo ao secretário, executivo que ele licitem o quanto antes aquela

tela do Campo de São Cristóvão, pois vai trazer problema se não colocar a tela de

proteção, então fica o meu apelo ao Executivo, junto com o secretário, que licitem

para ontem, porque tá perigoso, os jovens estão tentando pular para pegar a bola

na subestação, e não foi uma sena que eu gostaria de ver, então gostaria de dar

boa noite a todos os ouvintes da Rádio Câmara e uma ótima semana." Com a

palavra o vereador Aloir Plol: "Cumprimentar as pessoas que estão nos ouvindo pela

rádio Câmara, parabenizar ao Breno mais uma vez pelo requerimento que ele fez

sobre informações, sobre a questão da tela do campo society do São Cristóvão, eu

tive no início de dezembro com secretário de esporte cultura, me falou foi feita a

licitação e deu deserta, eu não sei... deve ter alguma coisa em andomenfo já para

estar licitando essa tela para pôr no campo, eu espero que ele responda nosso amigo

Breno, e que o mais rápido possível está fazendo aquele ajuste no campo. Dizer

também da questão de iluminação pública, gostaria que o fiscal do contrato alguém

vista cidade como é que se encontra eu recebo reclamação sobre iluminação

pública todo dia quase, hoje eu subi de Guatemala e da subida do bairro Elias

Bragatfo, que pegue da ponte Sfalsin, na BR, até o bairro lá em cima, eu fui sexta-

feira para confirmar tem três lâmpadas queimadas, eu espero que na próxima sessão

não vem aqui dizer que foi estuprada alguém um ponto escuro daquele, ou foi

assaltada alguém, a situação é crítica, a gente espera que o Prefeito esteja nos

ouvindo, e tome providências, eu tõ falando a questão ali porque eu fui

pessoalmente olhar, na subida do bairro Bragado, mas tem outros pontos na mesma

situação eu espero... ali tem pessoas que trabalham por escala, sobe desce ali pela

noite, tem pessoas que freqüenta igreja evangélica que vão para casa 10 horas da

noite, 22 horas, com crianças têm alunos que faz curso em outras cidades, sobe ali

onze e meia-noite às vezes então eu espero que na próxima sessão eu não venho

aqui para tá falando que aconteceu alguma coisa com alguém, ou foi assaltado,

uma coisa, ou outra naquela subida do bairro Bragatfo e que tome providências

também não só ali mas nos outros bairro, igual Guatemala recebi ligação hoje, e com
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certeza a nossa cidade eu acho, que deve estar, pela quantidade de ligações, muito

escuras, espero que tome providências, que afinal de contas já provamos um projeto

aqui, já vai para um ano, da questão da troca das luminárias e esse a empresa tem

tempo ainda para no contrato, que faça uma emergencial, uma coisa desse tipo,

mas tá trocando essas novas lâmpadas que são queimadas." Com a palavra o

vereador José Fábio Demuner: "Presidente eu também quero desejar um boa noite

a todos os ouvintes da Rádio Câmara nosso amigo, meu irmão Hudson pela presença

sempre aqui nos honrando, a todos os servidores dessa Casa e dizer Vereador Aloir,

a respeito da iluminação pública que eu também recebo muitas reclamações, e

procure/ o secretárío, falei o seguinte... que a lâmpada está queimada uma ou duas

que seja, em Guatemala, Pendanga que a Salvador Engenharia que tá trocando por

LED vai lá e faça a troca por LED, porque se for guardar no programa dele para

quando for lá para trocar, vai levar dois meses essa rua no escuro, é o que aconteceu

em Monte Seco, na casa da Maria aquela rua ali ... as 3 lâmpadas queimadas,

procurei o secretario, ele falou infe//zmenfe a gente não pode porque não tem o

contrato de manutenção com a empresa que tinha, acabou o contrato e quando

ele for fazer. Monte Seco é que vai trocar, então quer dizer, já tinha 40 dias, o rapaz

até falou assim... então me arruma as lâmpadas que vocês estão trocando que a

gente vai trocar, e quando vocês vierem trocar vocês tiram a de sódio, de mercúrio,

não sei, para fazer a troca, você troca de LED e leva, aí o secretário falou que

infelizmente não pode, tá Indo porque, tem que estar seguindo o cronograma deles,

mas a rua estava toda escura, e eu providenciei essas lâmpadas, para ser feita a

troca lá em Monte Seco, e pessoal falou, se você trazer a lâmpada tem um rapaz lá

que aí eu secretária falou o seguinte se você conseguir e conseguiu alguém lá nâo

tem problema nenhum, e eu resolver a situação, entendeu. Desejar também todos aí

né uma ótima semana abençoada por Deus, que Deus nos proteja essa semana e

que os trabalhos continuem multo obrigado. " Com o palavra o vereador Vanderlel

Alves da Sílva: " Primeiramente agradecer ao Hudson pela presença, sempre nos

prestigiando pela Rádio Câmara, Vou usar da palavra para fazer alguns lembretes

aqui, e lamentar também que no ano passado a gente fez o ano todo, indicações,

criticas, e nós estamos começando o ano da mesma maneira que começamos, no

ano passado, a resposta que tivemos é de uma republica nova, a república está

começando, o maquinário está todo quebrado, de agosto em diante eu até resolvi

dá uma trégua para que as coisas realmente, para que viesse o planejamento, as

coisas que realmente precisam, acontecer, continua esperançoso, hoje é a segunda

sessão nossa, aguardar que o chefe do executivo retornando das férias, que tome

Providência quanto todo ano de 202 J que na minha avaliação não foi muito

proveitoso. Digo isso lamentando, Ibiraçu passou um ano muito difícil, feita essa fala

eu quero dizer aqui, agradecer a Poliana pelo convite para a quinta-feira, nos cursos

que está se encerrando, e dizer aqui também que lá 2007(2008 esses cursos Fábio
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Demuner, era dado pelo vereador, por exemplo a gente já deu aqui eu com os

Vereadores Roberto Carlos Ramalho, com o Gino, já fizemos curso aqui Breno de

corte costura, curso para padeiro, curso de artesanato, com ajuda do SEBRAE que

sempre foi parceiro nosso. Então hoje eu fico muito feliz quando eu vejo que a cidade

nossa andou muito para frente nesse aspecto, em vários aspecto, e não foi essa ou

aquela administração, foram todas elas que contribuíram para que nós chegássemos

até aqui, então a gente fica feliz com as coisas boas que Ibiraçu vem produzido, e

de outro lado, a gente fica triste, porque a gente fica triste, na semana passada a

gente ficou muito contente na parte da educação, porque temos os kits, coisas boas

acontecendo, quando chega durante a semana você vai visitar uma escola que

tem duzentos e tantos alunos, e você não tem nem previsão de acabar a obra, eu

fui lá hoje buscar o kit para minha filha e fiquei conversando com a diretora lá, nós

ficamos quase que nós choramos, de ver esse monte de criança que você não tem

idéia de quando vai começar as aulas, você não tem idéia, a menos que começa

uma maneira muito precária, isso é de se iamentar profundamente, quando a gente

não cuida bem das nossas crianças, então você pode imaginar que tendo aí

uniforme e tendo essas coisas que você resolve os problemas das crianças, e quando

vai ter aula, aí eu perguntei quando vai ter aula? Cadê o planejamento para

consertar a escola? E a diretora falou comigo, Vanderieí se desocupar ali do lado

onde está a saúde, eu resolvo o problema, então você sentar fazer uma reunião tem

que resolver o problema das Crianças, não so uniforme vai resolver o problema, então

eu lamento, vou falar direto com o prefeito que deve estar nos ouvindo agora, que

realmente essa situação precisa ser resolvida essa semana, porque eu vou fazer...falar^
para vocês aqui eu devo tirar minha filha da escola de lá, mas o que eu mais gostaria

é que a minha filha estudasse na escola pública, estudasse na escola pública,

porque eu torço para que o ensino público ele seja fortalecido, que no futuro todas

as crianças estejam no ensino público, que vai dar igualdade, igualdade para as

crianças... as crianças como fazer igualdade, eu vou trazer igualdade, mas você tem

que levar o seu filho, para botar na escola pública e quando chegar daqui um

tempo, você vai mandar ele para Santa Teresa você vai pagar para ele poder fazer

o curso superior, enquanto que as pessoas que podem pagar estão na UFES, então

isso é um erro muito... eu venho falando isso há muito tempo, mas a impressão que

me dá, e esse é o problema do país, a expressão que me dar é que ninguém nem

liga, então eu convido todos os senhores aqui para ir amanhã no Daniel Comboni ^
fazer uma avaliação daquela obra, é isso que eu tinha para dizer a senhora com meu VV)
coração partido. Prefeito mas eu gostaria que Vossa excelência tomasse a rédea do

município e tomasse Providência, porque alguma coisa já tá ficando insuportável,

uma boa noite a todos é isso que eu tinha para dizer senhor pres/denfe. "Com o

palavra o vereador Otávio Luiz Gusso Maioti: " Queria inicialmente tecer um

comentário acerca da questão da i7um/nação pública, lógico que essas questões
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pontuais eias precisariam de dinamismo para ser corrigida na minha opinião, mas a

gente não pode deixar de qualificar a envergadura de um projeto desse porte, a

verdade é que a população está muito satisfeita, de modo geral, com a iluminação

pública a LED a qualidade tem sido monstruosa, e o benefício que vamos ser em

breve aí, então como isso já foi de fato muito discutido, inclusive foi a condição do

projeto, ele precisa de um tempo de execução, então tá em curso e a gente espera

que ele logo, mas é verdade que precisa ter mais dinamismo para corrigir esses

pontos, e a população não pode ficar ali com o vereador Fábio colocou há 40 dias

sem a iluminação na sua residência, concordo plenamente. Sobre o aspecto da

volta às aulas e a questão do Daniel Comboni levantada pelo vereador Vanderlei,

eu concordo extremamente que faltou a preparação do Plano B, conversávamos

nós, inclusive a presidenta Valéria, de fato até algumas das opções foram discutidas

mas havia uma em inviabilidade prática, para que se ocorresse isso, o uso de um

outro espaço para poder resolver momentaneamente, infelizmente aquela escola

precisava de uma reforma mas mais complexa, tanto que foi discussão em vários
momentos aqui, ela não tem uma reforma desde 2012, salvo engano teve algumas

intervenções mas são considerados de formas robusfos, e para toda obra

necessaríamente causa transtorno, mas a necess/dade de reconhecera ausênc/o de

um plano B, então a prefeita Soninha ela ficou muito preocupada com isso, tentei
propor algumas soluções, mas que até agora ainda ela não veio com a sua

completude, mas a gente espera em breve sanar nesse ponto, mas as voltas às aulas
tem sido aí muito bem-sucedida pode visitar uma escola hoje, e acredito que as

coisas vão se ajustando no decorrer do tempo. Tirando outros percalços acredito que

as coisas vão se ajustar preciso de um tempinho para as aulas voltarem sua forma

completa, eu até tratando de outro assunto, eu até tomei a liberdade de
compartilhar com os colegas vereadores, um documento muito importante que foi
publicado agora em Janeiro, no dia 21 de Janeiro, que é o nosso plano de ^
contingência de Defesa Civil, proteção de defesa civil, municipal ele passa uma série
de informações que são muito úteis para uma ocasião de calamidade, ou de
dificuldade emergências, que possamos passar em nosso município, com

informações acerca de áreas de alagamento, situações de solução imediata, abrigo

dentre outras coisas, é um documento que inclusive tem até os nossos nomes ali, uma

vez que somos os vereadores aqui, eu até peço a prefeitura que já tá sugeri a prefeito

a Soninha que amplia essa divulgação com essas informações aqui que sõo muito
/mporfaníes para que não haja um tumulto generalizado no município, e as ações
sejam articuladas, caso obviamente venhamos a ter situações adversas a gente
espera sempre que não, mas a gente tem que tá preparado para tudo. Tem vários
registros e informações muito importantes acerca do relevo de geografia do ̂
município, que vão dar condições para uma boa condição de formação inicial para

todos. E por fim eu queria aqui passar para vocês que o sindicato de Produtores Rurais

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

T



Câmara íMunicipaCde iSiraçu
'Estado do Espírito Santo

do município de Ibiraçu e João Neiva está aí com vistas a um novo processo de

eleição dos seus diretores, com uma diretoria que já está formada, é uma chapa

única, e ela tá ali com diversos representantes da região e o presidente da chapa

como presidente da Chapa nós temos o ex-prefeito Eduardo Marozzi Zanote, o

prímeíro vice o Francisco de Assis Segatto o Chico Segafto, o segundo Gilso José

Favaro que foi o presidente, que é o presidente ainda na verdade né. que tem feito

um excelente trabalho, e tá compondo essa Chapa agora na condição de Vice, a

Geriane, o Josimar Pianca da Silva lá de Santo Antônio, a Sandra Salles Matiuzze

Casoto, Valdemar Barbosa da Silva como tesoureiro, e aí tem o suplente também

compondo essa Chapa e diversos outros membros, eu já pude conversar com alguns

dos membros que compõem a chapa, e inclusive com o candidato a presidente do

sindicato o ex-prefeito Duda. e eu acredito de fato que é uma posição na condição

muito importante para elevar o nível de represenfatividade do nosso Sindicato de

Produtores Rurais da região, não fiz questão de deixar essas palavras dizer que estou

à disposição, estou apoiando porque é uma chapa única consolidada, com

representantes de diversas visões políticas mas que buscam objetivos muito relevante,

que é elevar a representação da produção rural nosso município, muito importante

para a economia de nossa cidade, então deixa aqui manifestado meu apoio a esta
Chapa, a esse grupo de pessoas que vestem a camisa que defendem a produção

rural em nós nosso em nosso município, as eleições vão acontecer no dia 3 de abril a

chapa foi formalizada hoje. Chapa única, tem também as eleições a nível Estadual
acontecendo dentro da Federação, eu quero dizer que aqui gostaria muito de dizer

que as chaves que estão representando tenha sucesso e possam trabalhar em prol

da fortemente em prol da Agricultura Familiar da nossa do nosso Estado. Desejo a

todos uma boa semana bom trabalho e tudo de bom a todos nós. " Com a palavra

o vereador EUsabefe Ramos Malbar: "Agradecer a presença do Hudson que está nos

prestigiando, tempo de pandemias tá difícil a gente abrir a Casa para muitos, mas é
bom ter alguém presente com a gente, no nosso trabalho quero aqui agradecer aos

ouvintes da Rádio Câmara, o Vereador Maioli nos trouxe essas notícias, quero deixar

que o parabéns para Nova Chapa que está se colocando aí no dia 3 de abril do
Sindicato dos Produtores Rurais, o sindicato eu posso dizer que acompanhei por um

iongo tempo durante 13 anos nós tivemos uma parceria com sindicato rural, no qual \
eu conheço muitos daqueles que trabalham ali, A Jucimara mesmo tá ali desde a
época que a genfe passou econf/nua, na época a gente foi para lá junto com Sérgio

Ribeiro, preciso dar uma parceria junto sindicato e eu realmente espero que com a

chegada do ex-prefeito e mais o grupo que tá se formando aí nessa Chapa única,
são produtores, são pessoas envolvidas com ferra e que eles consigam avançar,

desejo sucesso, nesse novo trabalho, quero também agradecer, a Juliana, que

também me procurou agradecer aqueles que me mandou uma mensagem,

pedindo para por alguma intervenção e que eu me sinto muito honrada quando vou
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buscar a resposta e tentar vocês a resposta que vocês merecem, porque é isso que

me motiva, é para isso que eu estou aqui. é para isso que eu me coloquei no servi

então eu quero agradecer quero mandar um abraço para Soninha, que ainda está

na função de prefeita, quero manda um abraço para o prefeito para que se ele tiver

nos ouvindo e Soninha também que ele ajude nesses clamores, nesses pedidos, por

que são necessários e sei que não é fácil mas sei que devemos buscar a solução.

Quero desejar uma boa semana a todos mais uma vez que me coloca viajar para o

casamento do filho, uma pandemia também a gente teve que reduzir muito para

poder conseguir o anseio deles, que já por muitos anos sonho com esse momento,

então assim que Deus nos abençoe que dê tudo certo e se Deus quiser na próxima
segunda-feira estaremos aqui se Deus quiser com boas novidades, e com um

trabalho em excelência que aqui todos nessa Casa aqui buscou para servir a vocês

uma boa noite a todos e muito obrigado." Com a palavra o vereador Renato Luiz

Ramatho:" Boa noite a todos aqui presentes, boa noite aos ouvintes da rádio Câmara

eu quero parabenizar os colegas vereadores pelos excelentes trabalhos de hoje e

que tenham todos uma ótima semana, muito obrigado. " Com a palavra o vereador

Breno Lúcio Andrade Oliveira: "Queria primeiramente dar um boa noite ao Hudson

que está aqui presente, muito me alegra sua presença aqui, e a casa está de portas
abertas para você, mais uma vez um boa noite a todos os ouvintes da rádio Câmara

e os servidores dessa Casa que nos acompanha até o momento. Fizemos um bom

trabalho nessa noite, tudo parte de diálogo mas tem certo tipos de momento que

que a cobrança ela tem que ser mais incisiva até porque a população tem nos
cobrado de maneira incisiva, então esfamos aqui, tem pessoas que òs vezes não

entende o papel do vereador, e às vezes está lá em servidores né que tem o
enfend/menfo mas que prefere distorcer para a população um pouco da nossa

função, em várias questões já pude perceber isso e uma das principais função do

vereador e fiscalizar e representar de fato a população, e quando acontece essa

distorção muito me entristece porque a partir do momento que você se coloca à
disposição para ocupar um cargo junto adm/n/sfroção do execufiVo municipal, você

tem ciência em que você está apto aquela funçõc ou deveria ter, e nem atende o

gestor ele tem que entender que quem faz gestão não é ele. quem faz gestão é
equipe, ninguém faz nada sozinho só que quem escolhe a equipe é o gestor, e muito

das vezes quando você escolhe uma equipe para fazer essa gestão algumas

escolhas não são... podemos dizer, talvez de maneira consciente sim né, mas nós
estamos no nível de preparação que o nosso município precisa, e é o momento de

reconhecer quem realmente tá trazendo resultado e quem não tá, já se passaram

um ano de administração, estamos indo para o segundo, são quatro anos, passa

rápido. Então tá na hora de reconhecer, se de fofo está entregando o trabalho que ^
deveria entregar ou não, se não tá, vamos remanejar ou vamos mandar embora,

vamos buscar outras pessoas que realmente possa trazer resultado para que
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realmenie esso gestão seja preparada, porque se pregou que a gestão é preparada,

nós temos que ter uma equipe preparada, mas não temos que chegar aqui dentro

da gestão preparado e pedir para iluminação, para trocar a lâmpada, porque a rua

está escura, se a gestão preparar nós temos que chegar aqui e ficar pedindo para

cortar roçar rio, isso já é para estar no cronograma, se existir cronograma, se é que

existe o cronograma, porque muitos indicações que são feitos aqui não é para

engrandecer o trabalho do vereador não, é para achar que que você secretário,

secretária vai sen/ir de escada para o vereador subir, particularmente falo por mim,

não estou aqui para satisfazer o meu ego não, então quem tá de frente da pasta, tá

de frente da gestão tem que entender que nós estamos aqui para servir a população,

então, tenho muita esperança que realmente essa gestão ela possa reconhecer

algumas coisas que não estão dando certo, isso é humildade de você ver o que não

tá dando certo e tentar consertar para não permanecer no erro. Admiro muito a

inteligência e conhecimento que o Prefeito Municipal tem, mas infelizmente sozinho

ele não faz gestão, isso é claro sozinho ele não faz digestão. Então vamos sentar, está

voltando de férias vamos conversar com essa equipe, vamos ver quem tá dando

certo que que tá dando errado, vou tentar corrigir tiver que mandar embora manda

embora, as oportunidades foram dadas, os compromissos foram cumpridos, agora a

população não pode ficar sofrendo porque não pode mandar, nem um nem outrol

embora, deu resultado fica, não deu rua, queria deixar aqui também uma questão

sobre a iluminação de lED aqui nessa Casa nós não criticamos os benefícios que a

iluminação de LED trouxe para o nosso município, pelo menos eu, é o contrárío disso,

ela trouxe muitos benefícios muitas coisas positivos, muitas coisas boas foi um ponto

em acerto, a sensação de segurança, a economia para o cofre público, mas só que ^)
os pessoas que ainda não receberam esse benefício ela também não pode ficar

sofrendo, a gente não pode deixar aqui de falar que a pessoa precisa daquela

localidade está passando a situação, por que tá vindo a iluminação de LED, ponto.

Muito bom parabéns mas de quem tá precisando então nós temos que cobrar tem

que continuar cobrando, vamos resolver essa situação tá complicado hoje mesmo m

recebi mensagem sobre a iluminação, de uma ponte lá em Pendanga é coisa que ^
já foi pedido, aqui na subida do São Cristóvão para o Elias Bragatto a mesma coisa,

são lugares que têm realmente assim um tráfego intenso de pessoas e nós não.~A
podemos aqui como Vereador Aloir falou, esperar acontecer o pior, que depois que (J

acontece o pior vai tampar os olhos e vai fazer vista grossa, falar que não tinha culpa,

vai colocar a culpa na segurança pública, vai sair fora da situação, mas eu de fato

responsabilidade quem tem que ser assumida não vai ser, então vamos olhar com

carínho vamos fazer aí se tiver que ser feito um contrato né emergencial, que faça

para poder sanar essas problemáticas, parabenizar mais uma vez os trabalho nessa —

Casa e mandar um beijo para minha filha Antonela que tá até agora

acompanhando a sessão, papai te ama." Presidente Valéria dos Sar)fos Rosalém:
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"Gosfaría de agradecer a presença do Hudson que fez outra né aqui com a gente

acompanhando nossos trabalhos, e fazer também aiguns apontamentos,

corroborando né com muitas falas que foram feitas, com relação à creche cachinhos

de ouro eu recebi uma informação, como ainda não estive lá, vou averigua que o

único problema da Cachinho de Ouro não existe só o único problema na Cachinho

de Ouro, além da aquisição dos móveis ainda estaria sendo construída a caixa

dágua, até me encaminhar uma foto eu não sei se de fato aquela construção é da
caixa dágua, mas eu vou fiscalizar, eu quero crer que não seja, esperou 12 meses

para construir a caixa dágua no mês de fevereiro, quero acreditar que seja outra

coisa que tão fazendo aii, aquisição dos móveis né, mais uma vez fica claro para

gente a lentidão né da administração pública, porque na aquisição de imóveis você
não leva 12 meses para adquirir móveis, você licita ou você adere uma Ata para que

isso de fato aconteça de forma mais rápida, e aí eu vou comparar eu quero fazer um

paralelo, com a reforma do Daniel Comboni com esse problema que a gente tá
tendo lá na Cachinho de Ouro, quando você planeja uma obra, você sabe porque

tem técnico na prefeitura para isso não o pessoal da arquitetura eles sabem o tempo

que vai levar, então uma obra se você pretende abrir a escola para o início das aulas,
você tem que calcular ela pelo menos cinco seis meses antes, você não pode iniciar

a obra de uma escola no mês de janeiro, querendo crer que no início de Fevereiro

essa hora vai estar pronto e as aulas vão iniciar na escola. A não ser que seja umaj
coisa muito simples que não é o caso de lá porque a troca do telhado reforma dc

banheiro e mais umas outras coisas não ferminario, falta de planejamento. E aí o\

paralelo que eu quero fazer é falta de compromisso da administração pública para

as famílias porque agora simplesmente diz assim, não vai iniciar agora porque não tá ,
pronto, mas é só assim, não vai para creche nova porque não adquirir os móveis, mas ^
é só assim, é simples assim, e o compromisso e a responsabilidade, existe uma

Secretaria de Educação, que tem que pensar nisso, pelo menos tinha que ter

pensado nisso, lá no mês de junho, julho antes do retorno da presencial, intercalado,
já deveria estar pensando nisso para 2022, e não aconteceu aí agora s/mp/esmente

disse que não vai iniciar o que vai pensar como vai iniciar. Lembrando que o Daniel
Comboni funciona grupo 4 e Grupo 5 que já é obriaotório eu acho que no Cachinho \
também nós temos grupo 4 e Grupo 5 que fambém é obrigatório, e o que me de/xa\^:;;\
mais surpresa é terem feito matrícula no caixinha considerando que já estariam na

creche nova, aí todas as crianças matriculados vão freqüentar, até que se termine a ^
aquisição e se porventura realmente é a caixa dágua, não estou afirmando que é,
porque ainda vou lá para ter essa informação. Hoje, eu recebi uma foto, vocês se
lembram na reunião que nós fizemos com a comunidade de Guatemala porque eles

que eles solicitaram a gente perto do bar do Soró o recolhimento do lixo, eu não sei ̂
se vocês receberam hoje alguma foto da situação que tá aquilo ali, t uma vergonha, ^
recolhimento de lixo, vergonhoso, tá lá se não tá igual tá pior do que tava, serviço
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básico, recolhimento de lixo serviço básico. Com relação o iluminação pública né

ninguém aqui tá até questionando os benefícios, mas o atraso para trocar, e como

é que vai ficar, porque tem que resolver a questão da onde tá queimado. Monte

Seco, não tá no planejamento para ser feita agora, mas tem que ter uma solução

para ir lá para iluminar ,é uma Rua, são dois postes, tem que resolver esse problema,

porque antes nós tínhamos uma empresa de manutenção, o contrato terminou e não
foi renovado, não foi licitado e tem que ter, a comunidade não pode esperar a

comunidade não pode esperar dois três meses, para que vai lá trocar lâmpada isso

tem que ser resolvido. Uma outra notícia né que me pegou de surpresa foi com

relação a ambulância, do PA eu Custei a acreditar confesso né procurei até outras

notícias para verse de fato era verdade, é um caso que tem que ser apurada com

a máxima urgência porque é muito comentário de que a pessoa estaria na

embriagada enfim, a gente não sabe se procede, mas de qualquer forma a chave

estava naquele são de veículo, foi essa pessoa como poderia ter sido de fato um

roubo, e nós perderíamos a ambulância, então sim a gente espera que seja

realmente averiguado, que a Verdade apareça né, eu gostaria de desejar uma boa

noite a todos os vereadores e vereadoras aos seguidores desta Casa aos ouvintes da

rádio Câmara e não havendo nada mais a tratar declaro encerrada a presente

sessão desejando a todos uma boa noite." A seguir, não havendo mais Vereadores

para se pronunciarem, o Senhor Presidente declara encerrada o presente Sessão e,

para constar, lavrou-se a presente Ata, que após lida por mim,^^
,  Secretário da Mesa Diretora, vai por todos assinada

conforme.
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