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ATA DA 3° SBSSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL PB IBIRACU

14/02/2022

No décimo quarto 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 Vatéría dos Santos

Rosafém, realizou-se a 3° Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Ibiraçu. A

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

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

de verificação de quórum regimental, estando todos os Vereadores presentes na 3°

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

Presidente declara aberta a 3° 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 JEREMIAS

CAPÍTULO 29, VERSÍCULO 11 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 r parte da

presente Sessão Ordinária. Ato contínuo, abrindo a 2° parte da Sessão Ordinária, a
Presidente solícita ao Sr. Secretário que proceda a leitura do resumo da Ata da 2°

Sessão Ordinária da Câmara Municipal, realizada no dia 07 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 da 3° Sessão Ordinária é composto das seguintes
proposições: EXPEDIENTE ORIGINÁRIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Projeto de
Resolução n.° 002/2022, que "Concede, a pedido, licença para tratar de interesse ^
port/cu/ar oo Vereador Otávio Luiz Cusso Maioli", de autoria da Mesa Diretora da v
Casa, protocolado nesta Casa em 14 de fevereiro de 2022. O Secretário informa que
existem requerimento sobre a Mesa formulado pelo nobre Vereador Renato Luiz
Ramalho, requerendo a aprovação de urgência na tramitação da proposição,

inclusive com a dispensa dos Pareceres das Comissões temáticas pertinentes e

inclusão das proposições 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. Indicações CMI n."® 0?8 a 030/2022, de autoria de diversos

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

sobre a Mesa e à disposi^ãc^ d®s Ver^dores npsta Sessão e, posteriormente, na
\Á.Jlãxd /ÍIlArjn nS / /Ã^ I
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Secretaria da Câmara para eventual análise. Na seqüência, a Presidente declara

aberta a fase dos pronunciamentos iniciais, informando o Secretário que se

encontram inscritos para o uso da palavra na presente sessão os Vereadores

Elizabete fiamos Ma/bar. Breno tucio Andrade O/iVe/ra e Vaféria dos Santos Rosafém

que dispõem do prazo de 10 (dez) minutos para seus pronunciamentos. Com a
palavra a Vereadora Elizabete Ramos Malbat: "Boa noite a todos inicio a minha fola

desejando boa noite aos ouvintes da rádio câmara, por nos acompanhar se fazer

presente nas nossas sessões, dizer que é um prazer contar com vocês em ma/s essa

noífe de trabalho. Quero dar boa noite Nivaldo que a semana passada recebeu uma

homenagem dessa casa /nd/coda pelo vereador Breno e ass/nado por toda a

câmara por todos os nobres vereadores, então eu quero congratular com a

homenagem e dizer que obrigado por se fazer presente, quero novamente me

descu/parcom Adriano com o Adríano que nos convidou para uma reunido em Boa

Vista, na sua comunidade onde ele preside, e eu coloquei para ele na sua

mensagem que não poderia se fazer presente porque estava casando meu filho no

mesmo dia, então eu não pude estar presente mas como lhe disse naquele momento

os meus companheiros se fizeram presente e quando assinamos aqui as indicações
feitas por qualquer companheiro a gente... essa indicação para ser de todos então
mesmo que eu não me fiz presente tiveram seis vereadores peía indicação que eu

mas quando se assina que qua/queríndicoção e e/a sai dessa casa ela não é ma.

de quem indicou ela é dos nove, então eu quero dizer como lhe disse naquele dia
que eu me faría presente através de meus companheiros, então sinta-se como se eu

tivesse tido presente porque eu não estava por um momento também muito especio/
que foi o casamento do meu filho. Agradeço a presença do Hudson chegou aqui na

nossa casa e tem nos acompanhado e agradeço os funcionários dessa casa de lei

por se fazerem presente. Quero também agradecer àqueles que tiveram presente ^
no casomento do meu filho em Caratinga neste sábado dia 12, dizer que foi um

momento muito especial, que assim aqueles que puderem estar que tiveram vários
companheiros que de Ibiraçu aqueles que puderam estar, representaram a todos e

as felicitações que recebi através das minhas redes sociais Facebook, Instagram,

Instagram é..o WhatsApp todas as mensagens que eu recebi aqui dos meus amigos
da câmara eu quero dizer paro vocês que o que Deus abençoa sai perfeito então

foi tudo perfeito, tanto aí de quem foi, tanto tudo vivido lá que foi muito bonito e o
retorno de todos para suas casas em paz e chegaram todos a seus destino que era

maior preocupação levar essas pessoas para Minas para que e/as tivessem um

retorno bom porque o Espírito Santo a gente reclama mas nós temos estradas todas

boas, quando dividimos e maior assunto saímos do Espíríto Santo eu posso dizer para
vocês, a estrada tava uma lástima, muito buraco muito parecia um queijo todo

furado e disse que continuava ass/m até Belo Horizonte mas foi aos companheiros
atravessaram esse deserto mas se fizerem presente e vitonosamente vo/taram para

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



W  Câmara Municipaf de Iôiraçu
Estado do 'Espírito Santo

seus iares sem nenhum ocidente com a mâo e profeçâo de Deus que nós esfamos

ped/mos... vo/farom aos meus filhos e ao meu filho e minha nora que ficaram muito

muito muito feliz em ter essas pessoas lá em tudo saído perfeito e segundo eles saiu

melhor do que eles acordaram com os contratantes, todos os contratantes gostaram

tanto que fizeram melhor do que eles pagaram, então assim agradecera todos que

abençoaram e que deu tudo certo e mais uma vez eu digo quem tem Deus tem tudo

e na nossa fam/1/a e/e a pessoa mais importante, tudo é Deus e abaixo de Deus são

é.. minha mãe meus fííhos e familiares, amigos, fodos fazem parte desta caminhada ^
e a gente vai conquistando tudo que Deus permitir. Então quero desejar uma boa ^
noite de trabalho, quero, esqueci, vou fazer agora cumprimentar a mesa, no nome ^
de Va/énd nossa presidente quero cumprimentar o Breno secretário Aloir vice- \\

presidente, aos meus parceiros meus pares agradecer o Renato que teve comigo no
momento especial da minha vida e dizer: obrigado senhor por tudo ser perfeito. Uma -o
boa noite para todos, obrigada" Breno Lúcio Andrade Oliveira: "Boa noite a todos, O
primeiramente gostaria de cumprimentar a mesa em nome da presidente Valéria ^ j
sobre o vice-presidente Aloir e os demais amigos vereadores a todos os ouvintes né fívy
da rádio câmara e as pessoas que estão aqui hoje presente no nome do nosso amigo

presidente do bairro Boa Vista Adriano gostaria mais uma vez publicamente de
agradecer pelo convite na reunião na sua comunidade, é sempre uma satisfação

presente, ouvindo a população, eu acredito que que o político se faz dessa maneire/,
o vereador e/e é o representante da população então nós temos que estar semprk^-^^
à disposição da população para tá escutando as demandas e os problemas e como

o nosso amigo Aloir falou naquele dia, é... no local do problema né, então é isso é
muito importante muito obrigado mais uma vez, é... o nosso amigo Nivaldo,
entregamos a ele uma IVloção de Congratulações em nome de todos os vereadores

por todos os trabalhos e serviço voluntário que ele prestou ao nosso município, acho
que isso é de grande importância e serve como incentivo para o poder público e até Q"
para a população poder estar preservando e cuidando e tomando iniciativas como
a do nobre amigo que tem o costume, inclusive até em outros municípios de ta J
fazendo esse trabalho bacana, o nosso amigo Hudson está aqui presente muito nos UJ
honra também sua presença... sempre está contríbuindo aqui com grande discurso

com muita sabedona e conhecimento no que tange ao serviço público do nosso

município, é... hoje eu vim aqui na tribuna para falar sobre a Unidade de Saúde da
comunidade de Rio Lampê, Unidade de saúde que teve seu... teve o contrato no

ano de 2021 para poder tá sendo construída essa unidade a contratação da
empresa de engenharía para construção da unidade sanitána rural de Rio Lampê na —
unidade Municipal de Ibiraçu com fornecimento de materiais e mão de obra ̂
conforme solicitado continua o processo administrativo n° 6,604/2019 de 12/02/2019

da Secretaria Municipal de obras serviços e infraesfrutura. É...nós já fizemos alguns
pedidos aqui de informação nessa Casa, no qual.., não vou me recordar aqui agora
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qual é a data mas foi no ano passado, aonde o Executivo nos informou que

precisava fazer um manejo de ferra onde não estava previsto na construção e por

isso que a obra deu uma agarrada mas por um breve fempo, não é coisa rápida, ele

refornand a obra. A empresa que ganhou foi a FConstruções e esse contrato e/e é de

20 de Março de 2020 e daí é...o prazo dela send de 12 meses a partir desta data,

então 20 de Maio de 2021, no ano passado completou-se o prazo de 12 meses que

essa obra poderia estar sendo concluída e entregue a comunidade Rio Lampê, mas

muito me assusta porque quando o vereador no uso de suas atribuições de

representar a população e cobrar para que o serviço público realmente tem

efetividade tem a qualidade, o Prefeito respondeu que daria continuidade mas o

que me assusta que em março, dia 20 de março deste ano de 2022 comp/eta-se um

ano, mais um ano de atraso, ou seja vão para dois anos esse prazo. O que o contrato

não prevê, então o que que essa casa o que que esse Vereador aqui vem fa/ar nesse

momento, pedir para o prefeito acordar.... pedir para que ele fome providências,

para que esse contrato venha se cumprir, mas não dentro do prazo porque já passou

mas que o serviço seja concluído para dar um serviço público, especialmente na

área da saúde, para comunidade de Rio Lampê, mas debatemos aqui por várías

vezes sobre as comunidades de São Pedro no quilombolas, como que o serviço

público demora chegar nessas localidades do nosso município, no interior, parec

que o nosso interior é esquecido, nós sabemos da falha do serviço público que

não chega 100% a todas as localidades até mesmo quem mora aqui no centro

Ibiraçu que mora na parte Urbana, nós sabemos das falhas do serviço público, mas

o que nós não podemos admitir que hoje é que o serviço atrase mais do que o

norma/, mais do que a população já tem o costume de esperar que aconteça,

contrato no valor de R$ 155.360 e eu tenho certeza que vai passar desse valor, porque

se passaram o ano as coisas aumentaram vai ter que ter revisão, matenal de (Q.
construção aumentou, o ferro aumentou, o combustível aumentou e quem vai pagar

essa conta é a população que paga nosso salário para vir aqui cobrar o direito de

cada cidadão. Quero pedir mais uma vez sensibilidade que o serviço púb/ico que o

Executivo Municipal e encaminhe para essa casa informações e caminhe para

comunidade que sempre tem nos cobrado, as lideranças, os moradores daquela

localidade tem que ter perguntado que a obra está abandonada, abandonada e

nós vivemos em um fempo que mesmo com arrecadação do município pequeno

seja baixa, mas hoje esse fempo que as obras atrasem e fica abandonada que vira

aquele elefante branco... Isso é passado, não tem desculpa mais para ficar

inventando, inclusive dentro da pandemia o único serviço que não parou foi serviço

de pedreiro, serviço de construção, a construção civil não parou na pandemia. A

Construção Civil ela trabalhou, colocou a cara tanto quanto o pessoal que trabalhou

de frente na saúde, o construção civil não parou então não tem motivo para colocar

desculpa que foi a pandemia ou qualquer outro tipo de situação. Então que nós
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aguardamos é uma resposta energética rápida, nâo para mim como Vereador, mas

para quem mora lá em cima e tá precisando que esse atendimento seja cumprido

pelo menos um mínimo, o mínimo de dignidade para quem mora lá em cima. Tenho

dito." Vatéria dos Santos Rosatém: "Eu gostaria de desejar uma boa noite né

novamente, ao Nivaldo né, conhecido carínhosamente como Nivaldo caminhoneiro,

ao presidente da associação de moradores do bairro Boa Vista, o Adriano, o nosso

amigo Hudson que Já tem já tem sido uma presença, uma presença constante já e a

gente fica muito honrado. Eu gostaria de complementar no que o Breno diz com

relação ao atraso das obras e lembrar né vereador, que essa realidade de

arrecadação baixa nâo é mais uma realidade do município de Ibiraçu visto que nós

arrecadamos treze milhões a mais em 2021 então o dinheiro para fazer tinha, com

certeza outros fatores impediram a realização da obra que não falta de recurso

financeiro. Eu estive visitando, eu comecei a visita nas escolas na terça-feira passada

e terminei na sexta, e confesso aos senhores que a situação de fato é bastante

complexa. Continuamos com o número grande de RPA iniciamos o ano com

servidores da educação contratado por RPA. Temos sen/entes, temos professores, eu

fico imaginando se a gente inicia com RPA que todo mundo sabe que é uma prdfíca

banida PARA O Tribunal de Contas, como é que nós vamos terminar o ano. Por que

existe um processo seletivo em aberto que foi realizado em 2021 e se você se planeja

e se organiza, você vai chamando as pessoas aprovadas nesse processo, então na

se justifica você contratar início de ano servidores, professores, através de RPA. Estiv

também na creche cachinhos de ouro né na terça-feira depois de todo aquele

desenrolar que se deu durante a semana e confesso aos senhores que o que parece

ter sido uma solução nossa, mas que bom né que os pais se reuniram para fazer o

mutirão, mas eu pergunto aos senhores: isso é obrigação dos Pais? Pintar escola? h

Raspar as paredes? Corfar porta para ventilar? A Municipalidade teve fempo para ^
isso, teve as férías teve o ano passado para providenciar, agora precisar organizar

um grupo de pais para que a escola volte a funcionar, aí eu vi a justificativa, porque

a gente pensou que a creche iria estar pronta para funcionar, não existe isso! Eu vou
falar aqui: para de falar isso! Foi porque nós pensamos que a creche nova

funcionand. Parem de falar isso! Não tem como funcionar uma creche que não tem

caixa dágua, que não tem água. Fica feio essa justificativa, fica feia. Assumam que'
não tiveram competência para providenciar uma manutenção mesmo que fosse

pequena para que as aulas retomassem no cachinho de ouro. É mais bonito assumir
do que ficar dizendo que pensava que ia começar na creche nova, a não ser que

fosse para cada sala com balde de água, na cozinha com balde de água, a não ser
que fosse assim essa Justificativa, fica feio para secretaria de educação e para a
prefeitura. Se o prefeito tiver ouvindo ele pensa aos servidores para não utilizar mais
dessa Justificativa porque ela não procede. Eu estive também visitando a escola de

Pendanga, para minha surpresa a obra não terminou eu estive lá no final de
i
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dezembro conversando com os responsóve/s pela obra ele me garantiu que

terminaria no começo de Janeiro, eu tive lá mas faltava colha, o portão ainda nâo

tava consertado, muito muito entulho né de obra, lata de tinta, aonde a cnanço

crcuía né, isso me causou fambém bastante espanto, mas o que me causou mais

espanto foi a janela da cozinha completamente aberta, podendo qualquer pessoa

ter acesso ao freezer com as proteínas né que são as carnes e a merenda de arroz,

feijão qualquer pessoa que quisesse ten'a tido acesso de segunda até no sexta-feira

quando eu estive lá. Gostaria de agradecerão secretário de governo Thiago Pagung

que foi para quem eu liguei quando eu retomei de Pendanga pedindo a ele que

providenciasse ainda na sexta-feira o fechamenfo dessa janela e ele fechou. £nfão

mu/fo obrigada Thiago eu sempre digo que ainda assim ainda há esperança no

serviço público, a gente ainda tem servidor que de fato é competente e o Thiago

hoje merece os meus parabéns.: A situação do E/vlEÍ Daniel Comboni também, eu

não sei que /usfificafiva que eles podem dar né, não pensaram no plano "b" e o

justificativa: é porque a gente pensou que desse tempo! Quando você trabalha com
educação, quando você trabalha com calendárío escolar você não fica pensando,

ou você fem certeza ou eles não têm. Você tem que iniciar! Bu estive lá perguntei

para diretora na sexta-feira ela me disse que até aquele horário a secretaria de
educação nâo tinha dado a ela nenhuma informação sobre o plano "b" e eu disse

é... é difícil... se a secretaria que é responsável pela política da educação não está

se movimentando para resolver quem vai resolver, de novo preciso agradecer ao\
secretário de govemo Thiago Pagung, entrei em contato com ele disse para ele olha

não dá né para atrasar porque fem um calendário, são crianças do grupo 4 e do

grupo 5 que é obrigatória já passa a ser obrigatória o presença na escola, e ele nâo

vou dizer que consegui resolver como os pais, na grande maiona dos pais que

entraram em contato comigo queríam que resolvesse que era que iniciasse hoje as

au/as, mas vamos organizar paro iniciar a semana que vem, 15 dias sem aula, 15 dias

as crianças do EMEI Daniel Comboni vão continuar em casa porque a secretaria de

educação, a Prefeitura não se organizou para o plano "b" ah mais a reforma vai ficar

bonita sem dúvida! Eu estive lá, a escola realmente precisava de uma reforma que

quando, quando nós fizemos em 2019 nós nâo fizemos reforma de telhado que

precisava, mas quando nós fizemos a reforma em 2019 aluno nâo ficou sem aula nâo,
nós temos um plano "b" que é /usfamente o que falta na Secretaria de Educação,
entender que nem tudo é justificativa para suspensão de aulas. Eu gostaria de
parabenizara vereadora Bete pelo enlace matrimonial agora dos seus filhos né, José
Marcos e Camila porque ela também possa a ser sua filha e desejar eles num
casomenta próspero e abençoado por Deusl Muito obrigada." Após os^
pronunciamentos, o Senhora Presidente declara encerrada a segunda parte da 3°
Sessão Ordinária dedicada ao expediente e declara aberta e iniciada a terceira

parte da 3° Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Ibiraçu, do exercício de 2022,
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solicitando oo 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; REQUERfMENTO DE

ÜRGENC/A; Requerimento formulado pelo nobre Vereador Renafo iu/z Ramo/ho,

requerendo a aprovação de urgência na tramitação do Projeto de Resolução CAAI

n.° 002/2022, que "Concede, a pedido, licença para frafar de interesse particular ao

Vereador Otávio Luiz Gusso Maioli" de autoria da Mesa Diretora da Câmara. Após

lido em plenário o Requerimento de Urgência foi aprovado por unanimidade.
PROPOSIÇÕES ORIGINÁRIAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL: Projeto de Resolução CMI

n.® 002/2022, que "Concede, a pedido, licença para tratar de interesse particular ao

Vereador Ofóv/o Luiz Gusso Maioli". de autoria da Mesa Diretora da Casa. Após lido

em plenário foi aprovado por unanimidade, inclusive com as correções apresentadas
no Estudo de Técnica Legislativa, indicações CMI n.®s 0í8 o 030/2022, de autoria de

diversos Vereadores. Após lidas, em Plenário, foram umo a uma debatida, sendo

todas aprovadas por unanimidade. Não havendo mais matérias sujeitas à
apreciação e deliberação do Plenário no Ordem do Dia da presente Sessão

Ordinária, o presidente anuncia o momento dos Explicações Pessoais, e cada

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

o aparte. Com a palavra a Vereadora Blisabete Ramos Malbar: "Rapidamente vou^
só agradecer mais uma vez a presença do Nivaldo, do Adndno, dos funcionários de

Casa, dos ouvintes da rádio câmara e mais uma vez agradecer aqui a todos que m(

felicitaram, é... eu estou aindo em êxtase pelo final de semana com tantas alegnds

com a permissão de Deus com tudo ter sido perfeito, porque Deus ele não demora,

ele caprícha. Meus filhos não puderam casar o ano passado pela pandemia,
sofreram com adiamento que já era 12 anos chegaram faltando um mês e meio para

fazer 13 anos de namoro viram o sonho ameaçado pela pandemia, sofreram, tiveram

suas dificuldades, mas eu disse, tenham fé, porque Deus não demora ele caprícha!

Então realmente saiu agora tudo perfeito pelas mãos dele, pelo caprícho dele e fíco

aí a prova de que a fé nos move e a fé nos faz acreditar que o amanhã quando é
guíddo ele tem seu objetivo. Dizer que me senti feliz de ter poder estar aqui indicar
ações para a comunidade e é claro que a cobrança é no nosso papel ou pegar no

pé ou pegar na mão, encaminhar é o que nós podemos fazer, e estar presente
acompanhando a transformação nos faz fortalecido, então agradeço e desejo uma

boa noite meus companheiros uma boa noite a todos, agradecendo essa noite de
fraba/ho. Tenho dito obrígado." Com a palavra o Vereador Jose Carlos Ferreira dos
Santos: "Queria agradecer a Poliana do amigos da Justiça que sexta-feira tem

formação lá do pessoal da costura, quinta né.. com o pessoal da Confeitaría... Então

foi uma, um curso bem bacana que eu vi bastante jovem e idoso lá, então a único

coisa que eles... o negócio deles é aprender... então é muito bacana quando você
ver as pessoas que não Importa a idade, quer aprender, ver que eles são Importantes

(P
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de alguma forma outra tá fazendo alguma coisa que gosta, é agradecer a presença
do nosso amigo Nivaldo correfeíro, Adriano e desde Já, quería também para finalizar

minha fala aqui, parabenizar o Otávio e sucesso viu Otávio, te desejo muito sucesso

nessa nova caminhada. Uma ótima noite a todos e uma boa semana. Com o palavra

o Vereador Atoír Pioí: "Gostaria de agradecer aqui a presença do Nivaldo nos

prestigiando hoje e dizer Evaldo, porobenízar em tâo pouco tempo aqui em Ibiraçu
você já prestou muitos serviços à comunidade pelo seus trabalhos aí, parabénsi
Agradecer a presença do Adriano e obrigado pelo convite do Face para tá na Rua

Eduardo Gabríel na semana passada e dizer gente, eu deixei para falar no final sobre

a questão das indicações para nao tá repetitivo em todos né... Essa comunidade do

Boa Vista o que ela tá pedindo uma coisa coisas básicas, coisas que eu acredito que

o Executivo tem como fazer gente, igual a questão da tela de proteção, limpeza,

recolhimento de entulho, melhoria na distribuição de água né Adríano isso aí e mais

algumas coisinhas, placa de sinalização... Então espero que se o Prefeito esteja nos
ouvindo aí que atenda esse bairro que é um bairro que não tem como o nosso nobre

Vereador falou, não tem nenhum prédio púb//co, nada, só fem o cemitério, então é

um bairro fácil... é só precisar dar manutenção no bairro, uma boa noite a todos e

mandar um abraço também para meus amigos que estão nos ouvindo através da

rádio câmara." Com a palavra o Vereador Vander/e/A/ves da Silva: Trime/ramenfe

agradecer a presença do Nivaldo e do Adriano que está aqui com a gente até
agora, é uma satisfação, dizer que vocês nos motiva, cada vez aqui com a presença

dar um boa noite as pessoas que estão nos ouvindo pela rádio Câmara, mandar u

beijão para minha filha Lara e serei rápido Sra. Presidente, essa semana, foi um
semana muito ruim para nós, eu acredito que para nós vereadores prob/emas nas

escolas, problema nas escolas. Eu também estive visitando as escolas e o que eu vi
realmente, inclusive uma delas eu fava com a presidente, nós estávamos juntos.

Realmente é lamentável, lamentável a situação das escolas. Aqui na escola aqui vai

levar três para quafro meses a obra e a gente ficou coração partido porque eu

Vereador Vanderlei vou até olhar aqui para o Nivaldo mas o Adríano é a gente já tá

aqui muito tempo, a luta da gente não é pelas escolas de agora que estão... a nossa
luta é pela ensino público, ensino público porque o ensino público deveria fozerparfe

para que todas as crianças pudessem estudar em uma escola pública. Por essa é a
luta desse Vereador, então a gente fica triste por exemplo, eu tenho uma filha de 4

anos, ela tá matriculada, mas eu não matriculei ela na escola particular que eu tenho

esperanço que nós vamos ir para escola pública e vamos seguir no curso da escola
pública, a escola pública Otávio Maioli para todas as crianças para nós termos
igualdade, as crianças para ter igualdade tem que estudar tudo na escola pública
porque daqui 10 anos 10, 15 anos a minha filha vai para Santa Teresa para mim pagar
prestação altíssima e as outras crianças que deveriam estudar lá estão na UFES com
carrâo de R$ 400.000,00. Essa é a desigualdade maior que a gente já começa com

0-
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as crianças, enfâo a minha frisfeza é minha luta nâo é com esse problema que vai

durar 90 dias. 120 dias. o problema que me assola realmente é o problema de veras

crianças aí 6. é dividida a minha menina daqui 15 dias se começar as aulas, mas isso

15 dias, 20 dias não é o problema maior o problema é o ensino público, eu vou deixar

claro aqui. isso aqui eu já venho fatando há 17 anos, saúde, educação e segurança

é um direito de todos, direito de todos e um dever do Estado. Então quando eu vejo

a segurança, a saúde, a educação no estado precárío que está no momento só dá

trísteza na gente uma sensação de impotência e a gente não pode fazer nada em

relação a isso. Foi deferminado as au/as começa daqui a 15 dias, se daqui o 15 dias

no começar a gente não pode fazer nada, se daqui a 15 dias não começar as aulas

a gente também não pode fazer nada, isso que a tristeza maior desse Vereador, mas

eu ainda verei o dia, eu tenho fé em Deus, que vou ver todas as críanças na escola

Pública, enquanto eu for Vereador não vou botar minha filha na escola particular

porque eu tenho que trabalhar e defender o ensino público para todas as crianças

para que as crianças não saiam no aprendizado uma na frente da outra. Um boa

noite o todos e é isso que eu tinha para dizer Sra. Presidente." Com o palavra o

Vereador José Fábio Demuner: *'Eu também quero deixar um boa noite aí a todos os

ouvintes da rádio câmara, ao Adriano, ao Nivaldo caminhoneiro né, parabenizar

Adriano também pelo trabalho que está fazendo no bairro Boa Vista, o Nivaldo

fambém pelo trabalho que já prestou aqui no nosso município que é de grande

importância também e eu quero dizer ao secretário que está nos ouvindo que

cobrança que a gente faz ao secretário, é porque a gente fambém é cobrado pe;

popu/ação, enfôo às vezes e/es ligam para gente ah tá acontecendo isso, quand

será que ele tem... a gente vai no secrefário porque a gente é cobrado, na minh

rua lá principalmente no final da rua tinha um monfe de mafo, mas fem um vereador

que mora na sua rua, mas eu fui para o secretário, pedi ao secrefário..ei encarregado

jogaram para outro, mas fizeram o serviço né. foram lá e roçaram... enfâo quer dizer

que a gente fambém é cobrado... eles estão sendo cobrado pela gente mas porque

também a genfe está sendo cobrado, e a respeito do cemifé/io que eu falei para

mim não tá me equivocando, eu vou amanhã para o cemitérío para mim realmente

ter certeza, eu não sei se morreu mais genfe depois do seu Sebastião Scopel, de

repente tem até menos vaga do que oito mas eu quero confirmar, para próxima

sessão eu tá falando isso aqui talvez não tá falando coisa errada mas segundo foi o

coveiro, na sexfa-feira pe/a manhã quando enferramos o seu Sebastião, o Davi

Scopel que ele falou, só fem mais oito vagas para abrir cova aqui. Então amanhã eu

quero estar fazendo essa visita ao cemitérío para mim tá falando aqui na próxima
sessão quantas vagas realmente tá faltando para preencher o cemitérío é de muita

importância o Executivo estar analisando se rea/menfe já tem esse local para o novo

cemitério para tá olhando com carinho e com urgência né porque tá faltando

poucas vagas para isso acontecer, é uma boa noite a todos, que tenhamos uma
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semono abençoado por Deus, é que eu fenho d/fo. " Com a palavra o Vereador

Breno Ludo Andrade Oliveira: "Eu gosfaría de iniciar minha fala sobre uma frase que

eu postei hoje na minha rede social Facebook, inclusive gerou uma reflexão em

muitas pessoas, e quem não viu gostaria de compa/t/7har com vocês aqui nesse

momenfo até com as pessoas que estão nos escutando agora, lembre-se cargos são

fempordrios, f/tu/o são provisórios, mas na maneira como você trata as pessoas

sempre será lembrada, E o motivo da dessa reflexão ela pode gerar várias análises

em cada um de vocês, cada um vai interpretar ela de uma maneira e o que que

essa mensagem traz o seguinte... olha o cargo hoje que nós ocupamos, o cargo que

outras pessoas ocupam junío ao poder execuf/Vo Muníc/pa/ e como eu falei no ano

passado sobre o nosso trabalho, será que realmente estamos fazendo, representando

a população da maneira que eles merecem, mas de ter consciência do cargo que

ocupo ou que se é ocupado e saber se realmente né fica para todos né, não é só

para mim Vereador para vocês, ou executivo, para qualquer outro cidadão,

qualquer empresa privada aonde ele estiver, essa mensagem.... Qual o legado que

você quer deixar? Você quer ser lembrado por uma pessoa que realmente ocupou

um cargo e que você deu exemplo como um profissional como servidor

independente, que você deixou um legado bacana que as pessoas vão lembrar de

você e quando você não pertencer mais esse cargo, que as pessoas vão sentir sua

falta... eu Breno quero ser lembrado dessa maneira eu não fenho vaidade para falar

que daqui três anos eu vou ser candidato de novo ou se eu se eu não vou ser.., ou se

eu vou estar em outra situação... nós não temos que ter essa vaidade nós temos que

ter consciência de começar bem e terminar bem, temos que ter esse compromisso,

é terminar bem o que nós começamos, seja em qualquer, área. É ser lembrado pela
contribuição como homenagem que nós vemos aqui o amigo Nivaldo, isso é

importante, nós temos que ser lembrado pela contribuição, pelo legado que nós

deixamos, pelo serviço que nós estamos prestando... então fica essa reflexão para

todos que estão ouvindo agora, gosfaría que também é.. de parabenizar também o

Poliane assim como o vereador Carlinho trouxe o assunto, é.. eu justifiquei para ela

que eu tinha outro compromisso, não tem como tá junto, mas o Carlinho me ligou e

me falou como que foi lá, Carlinho achou muito bacana o momento então faço

deles as minhas palavras. Em relação à Educação Municipal não poderia me omitir

porque é muito fácil chegar aqui ficar calado com medo ou querendo defender

alguma s/tuaçõo que não tá certo, me desculpe, doa a quem doer, se quiser me

interpretar mal que interprete, se quiser ficar chateado comigo que fique, mas

estamos aqui numa posição diferente, onde nós somos obrigado mais uma vez eu

vou falara representar, trazer a voz da população e a população lá fora tá indignada

todo dia tenho recebido mensagem... e aqui entre nós, como representante da ̂
população, não devemos ficar calado, nós temos que mostrara realidade, o que o

povo está sentindo! E aí você vê o poder executivo calado, não se pronuncia, não

4
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se posiciono diante da população, isso nao é bacana, vocês acham que eu gostaria

de estar aqui agora, tomando um posicionamento desse, tomando a posição dessa,

não! Eu queria ver o sucesso, quero ver o sucesso, quero ver o sucesso, é o que todos

queremos! Mas o que tá errado tem que ser reconhecido, o que tá errado tem que

ser reconhecido, já falei aqui se não tá dando certo já deu tempo suficiente para

saber o que que tem que mudar o que tem que melhorar, e tome a decisão correta.

A população está indignada hoje de novo vi mais uma publicação na rede social e

a gente não vê um posicionamento de quem tem que se posicionar tem que botar

a cara se tá errado assume e fa/a que errou mesmo que não teve capacidade que

não teve competência mas que tá trabalhando para dar certo deixa a população
informada mostra como que as coisas estão funcionando... é lamentável ver a

comunidade se mobilizando para ir para dentro uma escola para fazer e as

manutenções que fíveram todo o fempo para ser feito e ainda aconteceu, ocorreu

outros tipos de situações ainda mais lamentável ainda que eu não vou entrar aqui
em detalhes, mas se me autorizar na próxima sessão uso até a Tribuna para falar e eu

não quero ver o nosso município caminhando dessa maneira eu falei na Tríbuna o
poder púb//co ele não entrega 100% do serviço com qualidade, mas é lamentável e
não podemos permitir que o mínimo que já é feito seja entregue ainda menos....
menos do que oo mínimo a população não merece gente, a câmara municipal está
de portas abertas, temos um procurador, temos uma vereadora que já passou pel
secrefaría de educação, tenho certeza que ela reconhece as falhas ela sabe d^
dificuldade, mas ela também tem experiência ela pode orientar basta o quê? Fa

igual VanderJei fala, coloca o projeto embaixo do braço e vem aqui conversar co
vereador, vem aqui conversar com o procurador, conversa com quem fem um

mínimo de enfendimenfo e se construa junto... agora usa da vaidade. Ah eu não vou

perguntar fulano porque fulano apoiou ciclano. Ah, eu não vou lá porque eu vou
estar me sujeitando a me rebaixar, tô falando isso no modo geral, não é só para um
secretário, é para todos! Vamos ter mais humildade, paror de caminhar achando
que sabe de tudo e não sabe não sabe nada, acha que sabe tudo e não sabe nada.
Vamos botar mais humildade, vamos parar de andar com narizinho em pé, colocar

o pé no chão e ver a realidade, a realidade que a população vive, a realidade que
a população passa todo dia, que a população tá sofrendo... Quero mandar aqui
fambém um abraço para minha filha Antonela e deixar um boa noite e uma boa
semana a todos." Com o palavra o Vereador Otávio Luiz Gusso Maioli: "Quería

agradecer mais uma vez o apoio e as palavras e dizer que estarei mesmo de longe
no fempo que tiver a disposição para ajudar fambém como já disse, eu antes de ky
fazer minha úlf/ma fala, é... é muífo imporfanfe a gente ter o acesso irresfrífo as

condições, as informações, para fazer as propostas de maneira precisa e endereçar

o... o problemófica com uma solução. A gente observa que isso é de certo modo
perseguido, mas a gente precisa ponderar de certa maneira algumas abordagens,
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por quê? Por que fá vendo entrega s/m, enfregos imporfonfes oconfecendo nesse

município, tem atuações retevanfes no senf/do de reso/ver prob/emas que já eram

emergentes, não foram abordados de maneira qualificada anteriormente,

espec/d/menfe na questão do uso do solo e das ocupações e a questão fundiária

que fá sendo muito bem abordado. A questão da educação, o educação, a

qualidade da educação no município tem avançado muifo, é c/oro que situações
como essas em que de fato tá se fazendo uma, uma melhond, a gente observa que

a carência de uma, de uma abordagem qual/f/cada para ter uma outra alternativa

momentânea, ela de fato prejudica a população em si. A população não poderia

ficar de certo modo desamparada e isso frafando especificamente de duas escolas:

Daniel Comboni e a escola Cachinhos de Ouro, era muito importante ter intervenção

anterior, muito importante, nós vamos ter escolas com muifo mais condição a

qualidade do nosso ensino municipal é muito, é muito boa, Vanderlei coloca aqui
seu entusiasmo e acreditando, eu não tenho dúvida disso e inclusive o estado

também tem melhorado muifo incrementado muito. Acredite na educação! A

mesma eu digo com relação ò saúde pública, nós temos aí as campanhas de
vacinação permanente, acesso muito fácil a vacina, temos a condição de dentro

das nossas condições obviamente de um pronto atendimento e isso a gente precisa

saber que do Ministério da Saúde nós não temos um pronto-socorro, nós temos um

pronto atendimento ainda e que sabe podemos avançar nisso no futuro próximo mas
temos condições boas nos municípios vizinhos e as nossas condições aqui nós vamos
melhorar muito. Então o gente até observa nas demandas que trazemos aqui elas

são rotatórias, é tioje a educação de fato fá aí como uma condição favorável, é
uma condição de crítica perdão, e assim a gente vai conduzindo nossas

abordagens, eu acho que muita coisa no final das contas avançou nós estamos com

projetos em implementação, a questão das contratações é um gargalo, e aí eu
explico, nós tivemos investimentos para as obras e muitas vezes as obras elas têm,
foram dados uma contrapartida e, por conta de... eu posso dizer de certas e

irresponsabilidade das empresas que ganham, que não cumprem com os prazos, e

não observam as suas obrigações de maneira qualificada, nós temos uma condição

que cabe ao prefeito sim tomar decisão. Sobre esse aspecto eu coloco aqui a minha
opinião já desde antes, é muifo melhor fazer opção pela troca da empresa
anteriormente, do que acreditar que a empresa vai terminar uma obra se ela não
cumpre com os prazos. O prefeito pensa diferente de mim, isso é eu faço questão
de... de...colocar aqui, falo que o Prefeito Duda também pensava diferente de mim.
Eu respeito a opinião mas eu acrio que a gente pode pensar no modelo diferente,
que se a empresa não cumpre com os prazos, tem as outras legalmente dentro dos
aspectos elas podem fazer as entregas. Nós tivemos obras nesse município atrasada

o três anos, nós temos obras que estão atrasadas aí como Vereador Breno colocou.

Lógico que é uma uma seara que a gente tem lá o... a falta de entrega de prazo.
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obvíomente a elevação da cofaçâo do mafendi, e o prejuízo que acaba ocorrendo,

porém a execução prejuízo maior, acho que é atraso na obra. Então façam... é um

conselho que eu dou a vossa excelência peçam sempre as planilhas de execução

orçamentária quando for fiscalizar a obra para qualificar o discurso. Aí sim a gente

vai conseguir compreender o que que se tá ali né se deparando com qua/

problemática, o serviço não é como colocado pelo vereador Breno na.... no posto

de saúde de Rio Lampê, o serviço continua mas é necessário terminar aquela obra,

é uma obra muito agarrada, não sei até quando essa empresa vai conseguir ter

condição de executar. E os prazos infelizmente são grandes, é o nosso contexto, não

dá para fugir disso, nenhuma empresa vai chegar aqui vai fazer uma obra em um
mês, até uma reforma que poderia no aspecto, num setor privado acontecer um mês
aqu/ não vai acontecer, enfao a gente precisa de fato ter os planos B estão cobertos
de razão em colocar isso, vossas excelências estão coberto de razão, e sobre esse

aspecto eu vou falar uma palavra aqui de maneira bem franca, isso é indefensável,
isso é indefensável, então lutamos para que isso de fato aconteça diferente e que se

tem aí as responsabilidades e que agora se consigo contornar esses problemas, ma^,i
eu ainda digo que no geral nós estamos avançando e que avançamos mais rápidi
Obrigado mais uma vez pessoal, bom trabalho para vocês aqui tá, força, confé
comigo mesmo à distância com o que puderem. Forte abraço!" Com a palavra a
Vereadora Valéria dos Santos Rosalém: " Eu gostaria de agradecer novamente a

presença do Nivaldo, do Adriano, e fazer algumas, alguns apontamentos na fala de
alguns de vocês e que, e acaba que eu vou ouvindo e vou aqui anotando. Com
relação ao...a qualidade do ensino municipal que Vereador Otávio disse que, que

ela vem aumentando, é... todos, todos os municípios estão, vão passar por essa essa

queda na qualidade, muito em função da pandemia, das aulas né... remotas, então
eu particularmente né, por tudo que eu acompanho eu não acredito que a jn.
qualidade está aumentando. Não só aqui em Ibiraçu, em todo, todo o país, que dirá ^
né no mundo in/e/ro, por conta das aulas não presenciais, quando nós deixamos a
gestão, em 2020, nós nós estávamos entre os W melhores Idebs do Estado. Ibiraçu,
município pequeno, mas, mas nós alcançamos essa colocação... não é fácil você
conseguir uma idéia dentre os 10 melhores, é muito trabalho é muito investimento
humano, financeiro, precisa muito disso, e quando eu., quando eu faço meus

apontamentos com relação à educação, eu busco, eu busco a/gumas /nformações,
por exemp/o: ainda não tá previsto o diagnóstico inicial dos o/unos. O diagnóstico é
uma... é um instrumento que você utiliza quando os alunos retomam do ano, das

fén'as, para saber em que situação que ele tá na leitura, na escrita, e isso nós fazíamos .
todos os anos no início do ano letivo. Vindo de uma pandemia isso é mais urgente

ainda, porque né você faz o diagnóstico, e a partir dele você traça metas individuais
né, porque às vezes o aluninho... um exemplo né.. o Joõozinho ele precisa de um
atendimento individualizado, você só vai saber disso quando você aplica o
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dlagnósfico. Muitas vezes né você precisa de um reforço né para aquela escola e

você só sabe disso quando você ap/ica o diagnósf/co. A nossa rede Mun/c/pa/

infe/izmenfe a/nda noo não passou né para as escolas quando é que vai ser aplicada,

ao diagnóstico, e isso reflete diretamente no Ideb, porque se você sabe como que

você tem que trabalhar e com quem você fem que fraba/har, esse a/uno no final do

ano letivo ele fem mais resultado. E isso me preocupou no passado e jà tá me

preocupando esse ano também. Quando Vereador Otávio falou né do Plano B que
ele também acha que, que foi um problema e que o vereador Breno disse: pergunfa

né... pede informação... eu lembro que foi um motivo de conversa entre eu, o
Vereador Otávio e Vereador Vandeiiei. Mesmo que a secretand de educação não

tivesse me pedido essa e, não pediu de fato, essa opinião, mas eu, mas eu, no dia 7
de Janeiro conversei com o Vereador Ofávio. faiei olha por toda experiência que eu
já tive na educação essa obra não fica pronta. Vai atrasar, nós temos o prédio do
lado, enfim. E eu acredito que o Vereador Otávio passou isso para frente. Mas

infe/izmenfe a secretaria de educação não ouviu. E aí hoje a gente fem os pais na

situação, as famílias e os crianças. Com relação ao que o vereador Vanderlei dissel
eu respeito né, mas eu acho que se de fato as aulas não retomarem não é que o\
genfe não pode fazer nada, a gente pode... porque o senhor mesmo disse
educação saúde, segurança é direito de todos e dever do Estado. Enfão se ia se
prolongar nós temos, nós temos o que fazer, nós temos o que fazer., os pais tem o que
fazer e nós vamos fazer, eu fenho certeza disso. Com relação ainda a creche

Cachinhos de Ouro, eu recebi uma informação que, que me causou

constrangimento. O grupo de pais que desceu na manhã de eu acho que de quinta-
feira para se reunir na Secrefand de Educação, eu não sei se foi na Secretand de
Educação ou aqui né na Prefeitura, eu não sei onde isso aconteceu, mas a pessoa

que os recebeu, disse que ia chamar a polícia para eles. E aí uma das mães disse:
chama porque a gente aproveita e leva na creche para que a polícia veja em que
situação que os nossos filhos estavam estudando, isso é total falta de preparo. Como
recebe pais assim, até porque eu não acredito que o grupo de pais foi ne, para fazer
baderna ou causou algum problema mais grave lá. É.... a gente espera, esse
legislativo espera, que o Prefeito e sua equipe de fato consiga colocar esse, esse

trabalho para funcionar, porque a gente tem visto muita coisa que não está entrando
no eixo. Começa a caminhar, mas parece trem quando descarrílha, até começa, é
o que o Breno disse ne, a genfe torce para que dê certo. Eu torço também né
Vereador Vanderlei, para que o nosso ensino municipal também continue de
qualidade. Bons profissionais na Educação eu garanto ao Senhor que temos,
excelentes profissionais, mas esses profissionais precisam de direção, eles precisam de
organização e planejamento. É... gostaria também de dar uma notícia, aos
vereadores e Vereadora, e ao público né que estão nos ouvindo, que a partir de

março né, nós teremos a TV Câmara, então os Sessões né.. serão transmitidas com
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imagens, eu ocho que isso koi né uma maior qualidade né na nossa transmissão e

desejo a fados uma boa noite." A seguir, não havendo mais Vereadores para se

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

constar, lavrou-se a presente Ata, que após lida por mim, ,

Secretário da Mesa Diretora, vai por todos assinada conforme.
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