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ATA DA 4" SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRACU

07103/2022

No sétimo dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, em recinto próprio,
à hora regimental, sob a presidência da Vereadora Vaféría ctos Santos Rosafém,

realizou-se a 4° Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Ibiraçu. A Senhora

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

Demuner, que proceda a chamada dos Vereadores para efeito de verificação de

quórum regimental, informando o secretario que se encontra ausente na 4° Sessão
Ordinária de 2022 o Vereador fireno tucío Andrade Oliveira. Havendo quórum iegal,

a Senhora Presidente declara aberta a 4° Sessão Ordinária da Câmara Municipal de

Ibiraçu do exercício de 2022. Após a presidente Aíoir Píol, 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

FILIPENSES CAPÍTULO 4, VERSÍCULO 7, 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 se encontra inscrito para o uso da Tribuna

Livre da Casa, o cidadão; Félix João Castro, todavia, o mesmo informou que não

poderá comparecer na presente sessão. Sendo assim não havendo mais 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 3° Sessão Ordinária da Câmara Municipal, realizada no dia 14 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 a ^
Secretário para que faça a leitura da matéria constante do Expediente do Diq^
informando que o expediente do 4° Sessão Ordinária é composto das seguintW-
proposições: EXPEDIENTE ORIGINÁRIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL: Requerimentos
CMI n.°s 006/2022 a 011/2022, de autoria dos Vereadores Breno Lúcio Andrade

Oliveira e Valéria dos Santos Rosalém (Ordem do dia), /nd/cações CMI 03Í a

038/2022, de autoria de diversos Vereadores (Ordem do dia). Moção de Pesar CMI

n.° 004/2022. de autoria do Vereador José Fábio Demuner (ordem do dia). Ofícios e

Correspondências diversos, dentre os quais se destaca o seguinte: 1 -Ofício IPRESI/N.°

008/2022, encaminOando os balancetes das despesas e receitas e o relatório de

ordem de pagamento do /nst/tuto re/ativo aos meses de novembro de dezembro de

202 K 2 • Ofício CM! n.°021 /2022, encaminhando os ba/ancetes referente a idne/ro de

2022, relativo a Prestação de Contas Mensal da Câmara Municipal de Ibiraçu, 3 -

Ofícios n.°s 041/2022 e 059/20^2/GAB, encaminhando os balancetes referente o mês
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c/e dezembro de 202] e /ane/ro de 2022. 4 - Ofíc/o PM//SEML/S n.° 151/2022

encaminhando a prestação de contas do mês de outubro e novembro do ano de

2021, referente aos contratos programa n.° 005/2021 e de rateio n° 14/2021. A

Presidente acuso o recebimento e informa que o mesmo se encontra sobre a /v\esa

e à disposição dos Vereadores nesta Sessão e, posteriormente, no 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 as Vereadores Valéria dos Santos Rosalêm

6 Elizabete Ramos Ma/bar que dispõem do prazo de 10 (dez) minutos poro seus

pronunciamentos. Com a palavra a vereadora Valéria dos Santos Rosalém: " Boa

noite a todos novamente aos vereadores, vereadora, aos presentes nesta sessão, aos

ouvintes da rádio Câmara. Hoje é um dia especial que antecede o dia internacional

da mulher que comemoraremos amanhã, e eu vou usar a Tribuna para fazer uma

homenagem a nós mulheres. O dia 8 de Março foi designado pela Organização das

Nações Unidas a ONU no final do século XIX, como Dia Internacional da Mulher nesse

dia foi assinado o primeiro acordo internacional que afirmava princípios de igualdade

entre homens e mulheres, a data é importante para refletirmos sobre o papei da

mulher na sociedade e a busca constante para termos direitos iguais,

reconhecimento profissional, valorização e principalmente respeito, é preciso voltar

nossos pensamentos e buscar políticas públicas mais enérgicas para proteger as que

ainda sofre por violência doméstica ou estão vivendo de forma desumana, sempre

digo que nós mulheres podemos tudo e principalmente podemos ser tudo o que

quisermos ser, seja profissionalmente, nos relacionamentos, na família e no lar, nunca

duvide que você é capaz de absolutamente tudo o que desejar ser, que neste 8 de

Março possamos nos sentir valorizadas por todos que os rodeiam. Somos especiais e

sabemos onde queremos chegar só basta seguirmos os nossos sontios. Eu

pesquisando hoje eu achei um poema de Bráulio Bessa sobre o dia internacional da

mulher e ele diz assim: "Um só dia, um só dia é muito pouco para celebrar a mulher

um só poema, uma rosa, uma homenagem qualquer palavras são muito pouco não

importa o que eu disser e mesmo assim dizer é meu dever é dever da humanidade
reconhecer que a mulher é força é dignidade, é o que é e o que quer ser e ela quer

ser liberdade, quer ser mãe, quer ser artista, ser sozinha, aventureira, empresária,
agricultora, ser juíza, sacoleira, quer ser talvez bossa nova, mas também quer set^
funkeira, quer ser simples, por popular, quer ser a joio mais cara, que é ser multas e ser

plural, e ainda assim quer ser rara, quer ser livre, corpo e mente, quer ser diferente, e

a diferença é clara, a diferença é a força, a garra, a resistência, a coragem, a

sabedoria, a pressa e a paciência, é tão claro e evidente ser igual e diferente, mas -

faz parte da sua essência. Um feliz dia internacional para todas as mulheres. " Com o ÇyLX
palavra a vereadora Elizabete Ramos Malbar: "Boa noite quero começar dando boa

noite aos ouvintes da Rádio Câmara, e dizer que é uma honra ter a presença de
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vocês nesse dia aos nossos trabalhos em respeito aos nossos trabalhos, eu quero

agradecer a presença, quero agradecer a presença dos que estão aqui na nossa

Casa. Quero iniciar dando boa noite a Presidente, ao Fábio Demuner que está

secretariando os trabalhos, ao vice-presidente Aloir, aos meus pares, hoje eu quero

dar as boas-vindas ao pastor Guilherme, dizer que conte comigo, essa Casa é unida,

somos nove por uma cidade, nove vereadores e eu me sinto muito honrada do

senhor ter sido diplomado, e está substituindo o companheiro Otávio que está

afastado no seu curso, e que eu tenho certeza que o senhor vai representá-lo muito

bem. Quero mandar um abraço para o Breno, eu liguei para ele, dizer que conte

conosco no que precisar, viemos aqui meio triste com o acontecimento, mas graças

a Deus a sua vida está preservada, é só um momento, e que você tenha força para

passar esse momento, estamos aqui juntos o que precisar somos também sua voz.

Bom como disse a presidente, como disse Valéria, o dia antecede o dia das mulheres

e eu gostaria de dizer para você... antes eu precisaria falar da felicidade do retorno

do Conviver, tivemos uma aula inaugural a uns 10 dias atrás, na sexta-feira antes do

Carnaval, foi muito bacana está com as empresas, está naquele espaço tão especial

nosso da terceira idade, e foi muito bacana, e na terça-feira ou conviveu abriu suas

portas para um baile de Carnaval, uma coisa de aconchego, de quem tá voltando,
e depois tivemos o Carlinhos alegrando, então eu quero deixar aqui ao amigo da

Justiça que também está esse ano conduzindo os trabalhos da terceira idade

juntamente com assistência, o agradec/menfo e a cerfeza de que nós merecemos
e melhore teremos o melhor, porque lá nós somos vós e temos voz,enfão parabéns

a presidente Maria por nos receber tão bem, então eu não poderia deixar de falar,
e também amanhã em alusão o dia 8 que é o dia internacional da mulher nós

recebemos um convite da Associação Amigos da Justiça em parceria com a

Secretaria de Assistência e desenvolvimento humano. Secretaria de Saúde e

Secretaria de turismo Esporte cultura e lazer nos convidaram para um evento em

comemoração ao dia da mulher com abertura às 8 horas, às 8:30 uma palestra com

ginecologista Jussara Marques, às 9:30 feremos um lanche, às W horas uma palestra

com assistente social Jamile, às 10:40 palestra com a psicóloga Marciele Cardoso o

encerramento às 11:30. Então muito obrigado Poliana, presidente da Associação,

muito obrigado pela homenagem a nós mulheres. Bom então como nem tudo são

flores eu recebi do nosso poeta Lino Baroni, uma poesia pelo dia da mulher, mas antes

de faze- lá eu vou fazer uma nota de repúdio, por que nós mulheres do Partido Verde

viemos a público recharchar veemente a deplorável fala machista e misógina do

deputado estadual do Podemos de São Paulo, Arthur Doval, a cultura patriarcal, e

olhar sexistas sobre as mulheres de fato rompem qualquer barreira e não respeita nem

a dor de uma guerra, utilizara fragilidade das ucranianas para fetiche salas é digno,

daquelas pessoas vice e sem escrúpulos toda e qualquer mulher merece respeito e[

dignidade entendemos estendemos nosso apoio e solidariedade aquelas que estão
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nes/e momento sobre o temor de um conflito armado e não podem ter a liberdade

de ir e vir em segurança então nós mulheres do Partido Verde repudiando a fala do

deputado porque aquele foi muito pequeno quando se pensa que se expõe uma

idéia no WhatsApp as palavras elas têm em qualquer local elas dizem o que quer

dizer, então ainda bem que alguém desmascarou levou a público e sem digno eu

como mulher eu respondi então deixo aqui nesse dia 8 de março eu deixo aqui minha

indignação pelo Século 21 a gente ainda ter esses pensamentos, então é muito é

muito ruim o/'onde vem que a partir de 24 de fevereiro de J 932 nós obtivemos o direito

ao voto e caminhamos, alguns passos foram dados mas ainda muito pouco quando

você ver o pensamento sobre as mulheres, então é o mundo mach/sta que precisa

ser revisto os conceitos e que nós temos que está unido e atento a esse tipo de fala

a esse tipo de olhar sobre nós mulheres, tem essas coisas ruim e tem aquele o Uno

Baroni com sua elegância o nosso poeta da nossa cidade e ele fala assim: "Quero

aqui exíernor m/nho lema gratidão a todos com abraço felicitar com essa singela
composição dia Internacional da Mulher, saldemo-la com todo fervor, seja com flor

ou com versos ela sempre retribuir com amor, conforme a história da criação, tem

controvérsia e suspeita pois Deus fez o homem Adão o primeiro habífares planeta, ele

estava a margem do Rio Frates no Jardim do Éden, uma alma sequer Deus viu, ele
solitário e triste tirou uma costela e fez a mulher. Deus fez o paraíso no Jardim fez o

homem e/e esco/heu uma flor, beijou e disse assim tu és a fonte da vida e do Amor,

com Carinho, Amor e Respeito não é uma data qualquer somente Deus poderia ter ,

feito de uma costela Majestade mulher, se Deus não tivesse feito, a mulher Majestade,

o mundo sená um quadro imperfeito, sem luz sem vida e sem humanidade, mulher é
a fonte da vida, é divindade, amor e luz, é a criação maís Sublime prendada dentre ÇjK
elas uma e a mãe de Jesus, em paz o mundo estaria se elas governassem a terra,

jamais existiria um minuto de guerra, mulher nossa mãe Maria, Majestade é sua An n
magistral, para nós é todo dia, seu santo de Universal, a todas que era homenagear

dia 8 com carinhoso abroço, com simples versus saudar neste memorável 8 de

Março, ninguém será feliz sozinho, o mundo pode comprovar, é imprescindível ò/
carinho de uma mulher do seu lar, um forte abraço de Uno Baroni a todas as mulhere^^^^/
dessa Casa e a todas mulheres de Ibiraçu, um bom trabalho." Após os

pronunciamentos, o Senhora Presidente declara encerrada a segunda parte da 4°

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,
solicitando ao Senhor Secretário que proceda a leitura da matéria constante da /

Ordem do Dia, obedecida a classificação regimental, informando o Secretário queN^
a matéria a ser deliberada na sessão é exclusivamente a seguinte; PROPOSIÇÕES
ORÍGINÁRIAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL: Requerimentos CMI n.®s 006/2022 a

011/2022, de autoria dos Vereadores Breno Lúcio Andrade Oliveira e Valéria dos

Santos Rosalém. Após lido e debatido em plenário o requerimento foi aprovado por
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unanimidade. Indicações CMI 03 J a 038/2022, de autoria de diversos Vereadores.

Após lidas, em Plenário, foram uma o uma debatida, sendo todos aprovadas por

unanimidade. Moção de Pesar CMI n.® 004/2022, de autoria do Vereador José Fábio

Demuner. Após lida e apreciada em plenário a moção foi aprovada 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 o palavra o vereador

A/o/r P/o/; " Gostario de cumprimentar o as pessoas que estão nos ouvir através da

rádio Câmara, cumprimentar também o irmão do seu Guilherme, o filho do seu

Guilherme, o Davi que está aqui represente, o filho do vereador Vanderlei que já se

foi dizer senhor Guilherme boas-vindas tá, boas-vindas a esta Câmara e tenho dito

senhora presidente. " Com a palavra o vereador Jose Carlos Ferreira dos Santos:

"Presidente gosforia de agradecer a presença do Hei do Thiago, Davi e dizer que

pastor Gu/7herme que é uma honra tá com a gente aqui. eu tenho certeza nós somos

em nove, como a vereadora Bete falou representando o município, e que pode

contar aqui com esse Vereador e os demais também tenho certeza, e dizer que

amanhã é o dia das mulheres que Deus possa interceder por aquela guerra, quantas

mulheres, amanhã na Ucrânia, na Rússia no mundo afora vai tá chorando né. no Dia

Internacional da mulher e nós não estamos vivendo uma guerra, então que todas as

mulheres do Feliz Dia das mulheres para todas mulheres do mundo, do Brasil em

especial de Ibiraçu. uma ótima noite a todos e uma boa semana" Com o palavra o

vereador José Fábio Demuner: "Começa aqui a palavra agradecendo a Deus por

mais essa oportunidade nessa noite de trabalho, dizer ao pastor Gu/7herme, seja bem-

vindo pastor, vamos estar junto, a gente como Cristão, vamos tentar fazer alguma

coisa para Ibiraçu né, para que a gente possa estar trazendo a palavra de Deus. e

tá pregando a palavra de Deus para todos. Então seja bem-vindo! E mais uma vez

ao meu amigo Breno melhoras aí. que você possa está recuperando o mais rápido

possível né, tenho todos os dias tá ligando para ele. mas força aí que você vai voltar,

e agradecer o pessoal aqui o liei, Thiago. Davi todos que estiveram aqui, deixar um

boa noite a todos ouvintes também da rádio Câmara boa noite. E agoro é uma

questão, que do ano passado foram 324 Indicações né Isso? 324 Indicações, seria o

suficiente para o município de Ibiraçu ser um exemplo, se fosse pegar a todas essas

Indicações, porque eu tô vendo Indicações aqui que tá sendo repetido né do ano

passado, porque nós ainda não fomos atendido, a gente sabe que as coisas não tá
dando muito fácil, mas se forem feitas no caso todas as Indicações de 2021. Ibiraçu

vai ser um modelo para o estado do Espírito Santo, é o que eu tenho um dito. multo

obrigado. " Com a palavra a vereadora Elisabefe Ramos Malbar: "Quero aproveitar/

esse encerramento dos trabalhos para agradecer a presença do Paulo filho d'

vereador Vanderlei, que esteve nessa Casa. ao Davi que se encontra presente, ao
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Thiago Gonçalves que é filho do pastor Guilherme, e que veio orgulhosamente ver

seu pai sentado na cadeira, ocupando a vaga de um vereador, tenho certeza pastor

Guilherme que para um filho isso é uma coisa de muito orgulho, porque eu sei o que

meus filhos sentem por eu estar aqui dentro dessa bancada defendendo o meu

Município, ao seu irmão Josiel Gonçalves, que tá no olhar dele a expressão de^

orgulho, então assim pastor, família é o nosso maior patrimônio, ter a família por perto

é uma benção, então assim abençoado seja seu lar, abençoado seja sua

permanência nessa Casa, conte comigo, conte com todos mas também conte

comigo, no que for necessário o que eu puder estar te ajudando, a você estar dentro

dessa Casa mas seguro, mais limpo, porque quando eu entrei eu também passei pela

dificuldade de ter, e olha que eu já lhe vi aqui os oito anos encostado aqui por esse

plenário, eu já tinha os companheiros aí vereadores, Vanderlei teve muitos anos me
orientando, então assim eu já ficava... e é muito difícil você ter segurança quando

você pisa, hoje a gente está mais tranqüilo já tem um ano e pouco, então assim

conte comigo porque a gente sabe que sempre o início é a parte mais difícil, mas

rapidinho a gente se sente em casa até porque nós temos os funcionários da Câmara

que são profissionais, agem como profissionais, e trabalham em prol para que as

nossas dificuldades e aquilo que a gente busca em solução aos munícipes, a

comunidade, ao nosso Ibiraçu é sempre tratada com muito carinho e respeito, então

Agradeço aos funcionários da Câmara por nos dá essa segurança do trabalho bem

feito, e quero dizer que pelo dia 8 de Março o que nós queremos respeito, é que não

sejamos tratada como objeto, como apenas um rosto lindo, e um corpo perfeito,

somos pessoas como um todo, são seres humanos, queremos respeito, nosso lugar é

onde queremos estar, a nossa luta é uma constante para quebrar esses preconceitos
que ainda existem sobre as nossas funções, e sobre os nossos avanços no meio de um
processo realmente ainda muito machista. Então como mulher o que eu quero é
respeito, respeito a minha pessoa, a pessoa dos meus companheiros, a minha
imagem a forma como nós pensamos e como nós agimos, então pelo dia 8 de Março

respeito é o que eu tenho para dizer, tenho dito uma boa noite a todos. Obrigado
aos ouvintes da rádio Câmara que nos acompanharam até aqui boa noite." Com a

polavra o vereador /?enafo Luíz Ramalho: " Novamente boa noite a todos aqui
presente, boa noite as pessoas que estão nos ouvindo até essa hora e desejar boas
vindas ao nosso amigo pastor Guilherme, desejar também nosso amigo Vereador

Breno que brevemente estará junto com a gente novamente, e que tenham todos

uma ótima semana muito obrigado "Com o palavra o vereador Vanderlei Alves da

Silva: "Primeiramente agradecer o seu Josiel irmão do pastor Guilherme, e o seu filho

Jairo, Paulo Roberto os ouvintes da rádio Câmara por estar nos ouvindo até essa

hora, desejar boas-vindas para o pastor Guilherme, dizer para vossa excelência que
traz para essa Casa a experiência a sabedoria de um cristão, isso é muito importante^
além da sabedoria, da vivência um guerreiro sempre disputando a eleição, sempn
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brigando por Ibiraçu enfâo eu parabenizo o senhor e é de bom grado feio aqui na

bancada ao lado de vossa excelência, vou aprender muifo com o senhor nesse

período que nós tivermos convivendo, mandar um grande abraço e um beijo para

minha filha Lara, eu sei que não está nos ouvindo mais porque ela já foi dormir né, já

dormiu, mandar um grande abraço meu amigo Breno, Vereador Breno grande

vereador em breve você vai estar de volta, sua ausência tá fazendo falta aqui na

Casa estamos só com oito vereadores, e a presença de vossa excelência, o senhor

pode ter... tenho certeza que você tá ouvindo a sessão, que a sessão não teve

aquele calarão hoje, em virtude da sua enfermidade, eu sei que todos os vereadores

vão guardar energia, para no retorno de vossa excelência a gente também voltar

com tudo, para que as nossas sessões seja acalorada, todos os problemas que

debatemos aqui hoje, serão muifo proveitoso e espero que o Executivo esteja ligado

aqui no legislativo para que a gente nesse ano de 2022, a gente consiga acelerar os

trabalhos que realmente 2021 o coisa não andou como a gente gostaria que

andasse, então senhora Presidente.,, deixa eu ver se tô esquecendo alguma coisa,

era isso que eu tinha pra dizer uma boa noite a todos." Com a palavra o vereador

Sebasf/ão Gonçalves Ferreira: "Eu quero agradecera todos vocês, uma boa noite a

todos como vocês todos sabem eu estou aqui apenas é por um período de fempo,

consum/ndo o fempo do meu colega amigo, e eu quero agradecer muito a vocês

pelo meu recebimento, e quero dizer para vocês que desse fempo que eu estiver

aqui o que eu puder fazer também junto com vocês, eu quero fazer, eu quero

parceria com vocês, porque estamos trabalhando junto. Porque o nosso trabalho é

para desenvolver a necessidade da nossa cidade, nosso município, que quem anda

pela rua, que anda pela cidade, ver o clamor do povo, e nós precisamos... nós que
estamos aqui, vocês permanente eu só Deus sabe o tempo que eu vou ficar com

vocês aqui, mas durante esse período eu quero trazer bastante coisa para vocês, o

que tá se passando em nosso município, nos bairros, a situação, o clamor do povo

do bairro, e eu quero agradecer muito vocês isso aí, eu quero que vocês olhem com

atenção por cada necessidade nessa cidade. Quero agradecer meu irmão que está
presente, meu filho, a minha família está em casa, quero dizer para o meu amigo o

Breno, que eu achava... a minha intenção é que eu topasse ele aqui também, mas
como aconteceu essa situação na vida dele, mas nós temos sentimento por ele e

estamos pedindo a Deus que Deus abençoa que ele se recupere em breve. Então

essa é minha palavra, agradecer a Deus também quero falar com o Davi né, que

meu sentimento pelo pai dele, foi companheiro nosso de trabalho na igreja sempre

estava acompanhando as igrejas, aonde tinha palavra de deus estava junto e Deus

levou né, foi a vontade de Deus, perdeu a mãe perder o pai mas que Deus console

o seu coração sua vida tá, que você possa permanecer firme como você está, e de^
mo/s o mais agradecer todo meus companheiros de trabalho né, que não tem

ninguém estranho aqui nós somos aqui como a irmandade, eu considero como a

;  ' r
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irmandade, eu considero uma segunda família, porque aqui dona Valéria né

Presidente, nosso Presidente aí. já me ajudou muito na minha situação, na minha

criação dos filhos, de enfermidade né. ela era presidente da associação, ação social

ela conheceu minha vida, o senhor Vanderlei me acompanhou passo a passo, todo

mundo aqui. não tem ninguém aqui, então eu tô já com 69 anos completando 70

anos agora dia 25 de junho, e eu acho que eu acredito que seja o mais velho que

meio de vocês...{rÍsos) então gente, é isso eu quero dizer para vocês enfendea

ogradecer a todos vocês agradeço, minha família, agradecer esse tempo que eu

estou aqui eu quero agradecer a Deus, e quero pedir a vocês também nós ficar em

espirito de oração a Deus por que Deus possa inten/ir nessa situação dessa guerra

que não tá bonito né. começa lá fora e vai se espalhando, e você sabe que essas

coisas é do inimigo, e só Deus pode impedir essas coisas, então isso que eu tenho

para dizer para você essa noite, eu agradeço a todos que Deus abençoe a todos tá.

E vamos tocar o barco, e quero dizer também para vocês todos os projetos que foi

lido aqui nessa noite eu acompanhei, eu acho que não tem como ninguém dizer não

porque tudo é bem-estar do nosso povo nossa, da cidade, do nosso município foi

coisa maravilhosa, que se tudo isso foi aprovado nossa cidade vai mudar

completamente, coisas que precisa da nossa cidade merece, o nosso povo merece,

e que Deus abençoe a todos eu agradeço nessa noite. " Presidente Valéria dos
Santos Rosalém. " gostaria de agradecera presença do Oziel nessa noite, do Thiago.

do Davi o vereador Sebastião Gonçalves Ferreira, fomou posse na sexta-feira, e na

oportunidade eu dizia assim pastor Guilherme, vai ser difícil chamar o senhor de

Sebos//do, porque eu conheci o vereador como pastor Guilherme né. como ele

mesmo disse a gente tem já uma trajetória antiga e ele falou assim... a vereadora

chama como achar melhor, então acho que vai ser difícil chamar o senhor de

Sebastião viu... eu acho que eu vou errar, eu vou falar pastor Guilherme, vou tentar

consertar, porque na Ata não pode estar pastor Guilherme, tem que estar... Mas o

que importa é o respeito que eu tenho pelo senhor, dos anos que a gente se conhece

e você pode ficar tranqüilo nessa Casa todos os servidores, nós vereadores,

estaremos aqui para dar o suporte que o senhor precisa porque também quando

chegamos aqui no ano passado tirando claro né Vereador Vanderlei, o Aloir e o

vereador Otávio né. que por enquanto tá de licença, nós também ficamos assim né.

e o que a gente faz agora, mas aí a gente aprende, tem o apoio dos Servidores,

então o senhor pode ficar tranqüila que tudo vai acontecer no tempo certo. Gostaria

de dizer que o vereador Breno pediu para que eu agradeço o apoio de todos vocês

nas indicações e requerimentos pediu também que eu parabenize-a todas as

mulheres do nosso município e eu queria dizer para o Breno que ele tá fazendo mu/fc3

falta, viu Vereador eu sei que você tá ouvindo, você tá fazendo muita falta a gent

tá torcendo para que você volte logo né. a gente tem certeza disso é que há 15 dia

o vereador vai estar aqui de volta que a gente tem certeza disso, eu gostaria de dizer
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né que amanhã como eu lá disse né dia 8 de março, eu gosfaría de dizer aos

vereadores que é uma honra fazer parfe dessa Casa e nenhum momento, nenhum

momento nesse um ano e três meses, eu nunca senti dificuldade no relacionamento

com vocês, vocês entendem completamente a igualdade entre gêneros e ser muito

bacana, esse respeito né que vocês têm, muitas vezes admiração, que a gente sente

isso no olhar de vocês, vocês tem por nós e nós por vocês, não fazem parte de uma

Casa aonde a gente se sente respeitada e admirada é muito bom, e saibam que isso

é recíproco então eu vou comemorar o 8 de Março trabalhando no lugar que eu

sou extremamente feliz, isso é muito bom, então não havendo mais nada a tratar eu

desejo uma boa noite a todos." A seguir, não havendo mais Vereadores paro 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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