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ATA DA 5" SBSSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRACU

14/0312022

No décimo quarto dlo do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, em recinto

próprio, à hora regimental, sob a presidência da Vereadora Vatéría dos Santos Rosalém,
realizou-se a 5° 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 5° Sessão Ordinária de 2022 o
Vereador Breno iucío Andrade O/íve/ra. Havendo quórum legai, a Senhora Presidente

declara aberta a 5° Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Ibiraçu do exercício de

2022. Após a presidente Aloir 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 GÁLATAS CAPÍTULO 6, VERSÍCULO 9,
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. Sendo assim não havendo ddadõos 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 solicita ao Sr. Secretário
que proceda a leitura do resumo da Ata da 4° Sessão Ordinária da Câmara Municipal,
realizada no dia 07 de março 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 5° Sessão Ordinária é composto das
seguintes proposições: EXPEDIENTE ORIGINÁRIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Projeto de
Decreto legislativo CMI n.® 001/2022, que "Dispõe sobre as Contas da Prefeitura Mun/c/pa/
de /b/raçu, relativas ao exercício de 2017. de responsabilidade do ex-prefeito Eduardo
Marozzi Zanotti " De autoria da Comissão de Finanças e orçamento, protocolizado em

data de 08 de março 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 as disposições do Regimento Interno da Casa. Requerimentos CM/ n.®s
012 e 013/2022. de autoria da Vereadora Valéria dos Santos Rosalém (Ordem do dia).
Indicações CMI n.®' 039 a 048/2022, de autoria de diversos Vereadores (Ordem do dia)^
Moções CM/ n.° 005 e 006/2022. de autoria dos Vereadores Aloir Piol e Elisabete Ram^
Malbar (ordem do dia). Ofícios e Correspondências diversos, dentre os quais se desta
o seguinte: I - Ofício PM//SEMUS n.® 167/2022 encaminhando a prestação de contas do
mês de dezembro do ano de 2021 referente aos contratos programa n.® 005/2021 e de
rate/o n.® 14/2021. A Presidente acusa o recebimento e informa que o mesmo se encontra
sobre a Mesa e à disposição dos Vereadores nesta Sessão e, posteriormente, na
Secretaria da Câmara para eventual análise. Na seqüência, a Presidente declara aberta
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a fase dos pronunciamentos iniciais, informando o Secretário que se encontram inscritos

para o uso da palavra na presente sessão as Vereadoras Elizabete Ramos Ma/bar e

Valéria dos Santos Rosalém que dispõem do prazo de 10 (dez) minutos paro seus

pronunciamentos. Elizabete Ramos Mo/bar: "Vou começar o meu pronunciamento

cumprimentando a mesa em nome da presidente Valéria dos Santos Rosalém, ao

secretário substituto Fábio Demuner e ao vice-presidente Aloir Piol. Cumprimento a

bancada em nome do meu parceiro de mesa Renato Ramaitio, eu comprimento assim

a todos os meus companheiros que nesta casa trabalho em prol do município. Eu gostaría

de fazer um retorno, a semana passada aonde foi comemorado o Dia Internacional da

Mulher e na segunda-feira eu citei que nós recebemos um convite da Associação Amigos

da justiça e que na terça-feira nós participamos eu e o Vereadora Presidente Valéria,
participamos do evento da Associação Amigos da Justiça, uma manhã bem prazerosa

aonde tivemos a doutora Jussara fazendo uma palestra, é... tivemos também a presença

do CREAS fazendo uma palestra e foi bem bacano a manhã do dia 8. Depois nós
continuamos o evento no conviver aonde somos a maioria mulheres e foi uma tarde^
maravilhosa digna de que o dia da mulher também é todo dia, mas naquele dia foi u

dia bem prazeroso e eu não podia deixar de comentar aqui. Também na semana
passada, na quinta-feira, nós tivemos uma celebração especial que foi a ceíebraçõo e
Ação de Graças pelos 25 anos de ordenação Episcopal de Dom Décio Sossai
Zandonade, às 19 horas, no santuório Diocesano Nossa Senhora da Soúde. Lá no

Santuárío foi muito bonito, participação de váríos padres e foi assim um momento muito
especial na vida desse homem é... que de Colotina, presente já vórios anos na
comunidade em Ibiraçu, trouxe para nós um desenvolvimento tanto espiritual, quanto o
desenvolvimento do município na área turística, no crescimento da cidade de Ibiraçu,

então eu quero dizer Dom Décio, muito obrigado por tudo que o Senhor tem construído
na cidade de ibiraçu e isso para nós é muito importante, quando as pessoas chegam
para agregar valores. Então parabéns Dom Décio, pelo seus 25 anos e quase de
ordenamento Episcopai, mas quase 50 como padre. Então assim, parabéns por tudo que

o Sr. constrói, tá bom? Então outro assunto que me traz aqui é que eu gostaria de pedir

ao Erian do Ipis que providenciasse um projeto, ele trabalha com crianças, com
adolescentes em um projeto que ele desenvolve no município e Pedro Palácio, nós temos
52 crianças de 3 a 13 anos que estão precisando de inclusão nos projetos sociais. Então
eu gostaria de pedir ao prefeito a quem estiver nos ouvindo, desta área, que que seja da
prefeitura, que pedisse ao Erion que providenciasse um projeto para essas 52 crianças de
Pedro Palácio porque é uma forma de inclusão e é uma formo de desenvolvimento para
me/hor qualidade de vida e direcionamento na vida desses que serão futuros de Ibiraçu.
Então fica o pedido eu vou estar acompanhado se isso chegou realmente para Pedro
Palácio, claro que nós queremos para os outros municípios mais um uma comunidade
que já me mandou o nome de 52 crianças de 3 a 13 anos, é porque realmente já está se
organizando para que o projeto seja recebido, então só tá faltando mesmo é que o ErIon
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mande as inscrições e que ofenda dentro do que o comunidade gostaria e dentro

daquilo que eles precisam na comunidade de Pedro Palácios. Desejo os ouvintes da rádio

câmara que nos acompanham nessa noite, um bom trabalho para nós que a gente

possa estar Junto nesse dia e te... os trabalhos fluam conforme a gente acredita que seja

melhor para todos. Quero também dar um boa noite ao Artemiro Ferreira o famoso

menga conhecido como menga e agradecer imensamente a sua presença aqui no

espaço da câmara. Boa noite e bom trabalho para todos." Com o palavra a vereadora

Valéria dos Santos Rosatém: "Boa noite novamente aos vereadores de vereadora, ao

menga né que nos acompanha aqui hoje, aos servidores da casa e aos ouvintes da rádio

câmara. O que me traz hoje a Tribuna infe/izmenfe não é.. não é uma nof/cia boa, a

gente gosta quando a gente vem dá notícia boa, mas essa vez não é uma notícia boa.

E nem uma homenagem né, como eu fiz semana passada no dia da mulher. Nós
recebemos uma denúncia na sexta-feira de que a prefeifura estaria depositando lixo

úmido em local inapropriado. A princípio nós duvidamos, eu e mais um vereador, nós

esfivermos tá e... mais de fato era verdade. Isso causou assim um espanto muito grande,

porque essa área aonde foi colocado o lixo cerca de 20 toneladas de lixo... lixo úmido,
lixo orgânico, lixo das residências das casas. Essa área existe um contrato entre a
prefeitura e o dono dessa... desse terreno que eu não vou citar o dono do terreno por
que não vem ao caso, existe um contrato, contrato n® 2561201 7 que que vem sendo
aditivado, já tá no quarto aditivo, o quarto aditivo desse contrato foi feito ano passado e
objeto desse contrato diz o seguinte: o presente contrato tem por objeto a locação de
uma área de fen^eno Rura/ medindo aproxímadamenfe 3.000 mefros quadrados

pertencente ao sítio Cachoeiro Comprido, situado aproximadamente 2 Km da sede do
município cadastrado no Incra, sobre o número, tem aqui o número, matriculado no
cartório de registro, registro geral de imóveis de Ibiraçu, sobre o número fombém fem um
número, conforme processo administrativo n® 3 110/2015 para os fins de acomodar
Entulho sólido Urbano. Então esse contrato permite a Prefeifura de Ibiraçu depositar

apenas entulho sólido Urbano. A Prefeitura de lbiraçu...ah vereadora ...então tá onde
que vai o lixo úmido do município porque já que não pode ali claro que tem que ter uma
destinação e temos: o contrato n® 073/2019 datado de 22 de setembro de 2021, contrato
de prestação de serviços firmado entre o município de Ibiraçu e a empresa S A gestão
de serviços especializados Eireli objeto do contrato a presente tomada de preços tem por
objeto a contratação de empresa para prestação de serviços contínuos de destinação
final de resíduos sólidos urbanos e rurais domiciliares, oriundos das coletas efetivadas peta^^
Prefeifura Munícipa/ de Ibiraçu na sede do município e em seus distritos na quantidade\y
estimada de 250 toneladas ao mês conforme autorização no processo administrativo

sobre o número tal, de 19/01/2021. Como vocês podem ver o que...o que nos causa

espanto é depositar o lixo úmido né que a gente fala assim né,„ o lixo urbano num terren
que não está licenciado para isso tendo contrato vigente com SA Ambiental e
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localizada na... no município de Ibiraçu para dar desfinaçâo, a destinaçõo correta para

esse lixo e cerca de aproximadamente 20.000 kg de lixo, eu estive lá. é muito lixo, eu

espero que a prefeitura depois de ter cometido, porque para mim isso é crime ambiental

não tem outro nome, ali perto tem uma nascente, todos aqui sabem que o chorume

produzido pelo lixo orgânico contamina o solo e a água. Contaminando a nascente ela

vai contaminar a água de todo de todos os sítios e propriedades ali perto, não tem outro

nome, o nome disso é crime ambiental, não tem outro nome, eu espero que a prefeitura

não cometa outro, que éodeláe aterrar o lixo húmido que foi jogado lá, eu espero que

a prefeitura tem a decência de retirar o lixo que tá lá porque é isso que ela tem que fazer

e comunicar ao dono do terreno o que aconteceu ali, porque você vai lá e esfraga né

o terreno de uma de uma pessoa eu., eu até quero, eu nem sei se o dono do terreno

sabe o que que aconteceu, porque esta vereadora que fala aqui só soube por uma

denúncia. O local é tão longe né.. que de fato né você não visita aquele terreno sempre,

eu acredito que o dono do terreno não saiba, eu acredito que o dono dos terrenos que

margeiam a nascente também não saibam, mas o crime ambiental está ali para todos

verem. Gostaria de comunicar também de informar aos ouvintes que nós encaminhamos

que essa casa encaminhou à promotond pública hoje, fízemos uma notícia
encaminhamos, quando eu digo encamínhomos, porque assinou esse documento eu o

vereador José Fábio Demuner, o vereador Vander/e; Alves da Silva, o vereador José

Carlos Ferreira dos Santos e o vereador Aloir Piol. Encaminhamos para que o Ministério

Público tom, fome ciência e os providências cabíveis. Boa noite. " Após os
pronunciamentos, o Senhora Presidente declara encerrada a segunda parte da 5" Sessão
Ordinária dedicada ao expediente e declara aberta e iniciada a terceira parte da 3°
Sessõo 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

deliberado na sessão é exclusivamente a seguinte: PROPOSIÇÕES ORIGINÁRIAS DO
LEGISLATIVO MUNICIPAL: Requerimentos CMI n.°s 012 e 013/2022, de autoria da

Vereadora Valéria dos Santos Rosalém. Após tidos e debatidos em plenário os
requerimentos foram aprovados por unanimidade, /ndicações CMI n,°' 039 a 048/2022,
de autoria de diversos Vereadores. Após lidas, em Plenário, foram uma a uma debatida,

sendo todas aprovadas por unanimidade. Moções CM/ n."® 005 e 006/2022, de autoria
dos Vereadores Aloir Piol e Elisabete Ramos Malbar. Após lida e apreciada em plenário a
moção foi aprovada por unanimidade. Não havendo mais matérias sujeitas à
apreciação e deliberação do Plenário na Ordem do Dia da presente Sessão Ordinário, o
presidente anuncia o momento das Explicações Pessoais, e cada Vereador tem o prazo
de 05 (cinco) minutos para suas considerações finais, vedado o aparte. Com a palavra o ̂
Vereador Renato Lu/z Ramalho: "Novamente boa noite a todos aqui presente, nosso

amigo Menga e Tiãozinho, boa noite também os ouvintes da rádio Câmara querj
parabenizar os colegas vereadores pelos trabalhos de hoje e que tenham todos u
ótima semana, muito obrigado. " Com a palavra o Vereador Jose Carlos Ferreira d
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n  V

Sonfos; "Mais uma vez agradecer a presença do nosso ilustre amigo Menga e o Tiãozinho.

Dizer que... fala sobre a indicação da vereadora Befe. que hoje nós temos problemas no

município todo, Aíoirjá falou algumas vezes aqui sobre o entulho, esgoto, e esse problema

do centro... dessa galeria que passa embaixo do centro acredito que o Executivo vai ter

que contratar uma empresa, para tá vendo esse problema dessa galeria, porque se não

vai ser igual o efeito dominó, igual o Trailer. 16 também que a proprietária foi lá hoje levou

o pedreiro para ver se conseguia fazer, ele simplesmente falou que não tem como fazer

um muro só dela. porque se cair um vai cai todos, eu acredito que o Executivo está nos

ouvindo que tome providência quanto antes que são vidas, envolve vidas, então quando

envolve vidas a coisa é sénd. eu queria desejar uma ótima noite o todos os ouvintes do

rádio Câmara e desejar a todos uma ótima semana." Com a palavra o Vereador José

Fablo Demurjer: "Eu também quero cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Câmara

deixar um boa noite aqui para meu amigo Tiãozinho. meu amigo Menga. e acabei de

falar antes da sessão um pouquinho com o vereador Breno. e ele mandou... deixou um

abraço aos funcionáríos dessa Casa a todos os ouvintes também rádio Câmara é a todos
vereadores, sabemos que ele tá né hospitalizado, que em breve estará melhor, aqui com

o gente e dizer Breno um abraço aí. força aí. pode ter certeza que todos vereadores aqui.

tá junto com você. no que precisar então um forte abraço e desejar também a todos

aqui os vereadores, que a gente tenha uma semana também abençoada por Deus que

as coisas possam fluir que essas indicações e o Executivo também pode olhar, com olhar
de carinho né, porque são coisas que a gente é cobrado. Então a gente tem que estar

fazendo em forma de indicação para que ele talvez não consegue ter seu olhar denfro

do município, então a gente está rodando e tá vendo que as coisas...o que tá sendo
preciso ser feito, então fazemos em forma de indicação e eu acredito que seja olhar
mesmo com um carinho aí. dar uma atenção para que os coisas se encaixam melhor,

para a gente ter um município melhor, é que eu tenho dito. muito obrigado. " Com a
palavra o Vereador A/ofr Piol: "Cumprimentar os amigos que estão nos ouvindo pela rádio
Câmara, agradecer a presença do Menga, do Sabino e dizer que essas indicações que
estamos fazendo aqui gente não é que a gente quer fazer não. é a população que

descobre, a gente foi eleito para fazer um trabalho bonito na Câmara, não foi para ouvir
reclamação do cidadão entra no ouvido e sai no outro, então o que que a gente faz
aqui. o que a gente fala aqui. é cobrança da população é que a gente vê que está de^
errado pela cidade, e nós ganhamos para trabalhar em prol da comunidade. Então
gente tem que trabalhar em prol da comunidade não é só vim receber o salário de uma^
coisa outro fico quieto não, tenho dito um boa noite a todos." Com a palavra o Vereador
Sebasiido Gonçalves Ferreira: "Eu quero dar uma boa noite a todos meus colegas de.Qs
trabalho né. também quero aproveitar esta oportunidade para falar com Vereador nosso

irmão que saiu, e está no seu trabalho Otávio Maioli. se tiver nos ouvindo a gente deseja
uma boa sorte para você, eu quero te dizer que eu estou aqui no trabalho, mas sem

experfênc/o mas tô no meio do pessoal aqui muito bem. porque são bondosos e amigos,
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São todos amigos e eu quero agradecer a você onde estar e desejar boa sorte para

você, quero agradecer também aqui os nossos companheiro de trabatho a presidente,

Aloir, o menino que tá aqui assumindo o lugar do Breno que ta acidentado, mas tá todo

mundo bem, os projetos em andamento, e eu acredito que também a cidade tá

melhorando, vai melhorar cada dia mais, tá apertando um pouquinho mas é para

melhorar, e quero agradecer também o Menga que tá aqui nessa noite, o Tiãozinho. Eu

quero também dizer uma coisa, que eu tenho falado com várias pessoas na rua que às

vezes reclama do trabalho aqui do vereador do prefeito, eu convido até... eu convido

para vir participar da sessão para ver como é que os vereadores trabalham, para o bem-

estar de todas as pessoas e da cidade, é bom participar para saber o que que vai falar,

para não falar palavras contra aqueles que estão lutando para o bem-estar da cidade,

e essas minhas palavras que eu tenho nessa noite agradecer a todos, agradecer também
aos ouvintes da rádio que também tá nos ouvindo, quero agradecer vocês, e a todos "s.

vocês que estão junto com a gente, se eu tiver errando em algum ponto vocês me \
desculpem me perdoa até que eu aprendo, mais obrigado." Com a palavra o Vereador

Vanderíei Aives da Silva: "Primeiro agradecer ao Menga ao Tiãozinho que estar nos o

prestigiando nessa noite, muito obrígado pela presença de vocês, manda um abraço um
boa noife os pessoas que estão nos ouvindo pela rádio Câmara, mandar um beijõo para

minha filha Lara, que é minha fã número um. E dizer senhora presidente que é muito
complicado para gente que tá aqui a dezesseis para dezessete anos, eu nunca vi sessão
tão monótona como nós estamos fazendo, porque nós esfamos mais ou menos e

enxugando gelo, fizemos uma sessão aqui e nós falamos das contas fixas, tem que limpar
a cidade, tem que limpar o rio, tem que ver aquilo ali, tudo, isso aqui nós esfamos parado
no tempo, porque nós esfamos toda semana... semana passada, semana retrasada, nós
ficamos debatendo aqui, e eu cronomefrei 4ómin, Menga, falando sobre o terreno do

cemitério... olha precisamos comprar um ferreno... fa/ondo no cemitério o tempo todo,
a necessidade tá, o Fábio Demuner trouxe para nós aqui de primeira mão que só tem
vaga para 6 ou 8 pessoas, e nós ficamos aqui 43 minutos dizendo que precisa comprar
um terreno para construir o cemitério, isso já tá passando um pouco dos limites, a gente
ficar aquL.agora são 20:35h, não votamos nem um projeto, então o senhor que tá
chegando, tá vindo hoje pelo primeira vez, vai pensar, mais na semana passada vocês
voltaram 12, 13, mas não votou nenhum também, então a Câmara está sentindo fai

de voltar, para chegar aqui dizer Parabéns prefeito por isso, por aquilo e tal, a Cõm
sente falta disso, nesse calor de votar, porque quando você volta uma coisa por exemp

tá crescendo, aí você só tem... olha tem que consertar ali, tem que fazer ,um quebra- Á

molas aqui, tem que ficar... a capinha da cidade... então a gente já tá ficando também V
um pouco cansado disso, eu tenho cerfeza que o Executivo esfar nos ouvindo ou deveria
estar, presta atenção no recado que a gente está mandando aqui, e eu sou porta-voz
desse recado, todos nós esfamos doido para elogiar o administração, não tenho prazer

em ficar aqui que tem isso... tem que ir... esfamos fenfando pe/o menos e/ogiar a nossa
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aóminhtraçQO que um ano e três meses ainda não foi possível, no início a gente até se

assustou um pouco, porque o primeiro projeto que veio aqui, foi para iluminar a cidade,

agora vai... um projeto robusto de um m/7hâo e o/focentos, chegou o projeto e a gente

ficou feliz, debatendo o que tinha que debater, mas ali não sei se aquela lâmpada

acendeu, ou se apagou a cidade não tenho muita certeza, o efeito né daquela ligação,

não sei se foi aquilo também que inibiu... já iluminamos a cidade agora... tá tudo certo...

e vamos lá, então eu fico, lamento profundamente esse... eu diria Presidente, esse

paradeiro, porque eu não sei se quando vier para cá, vai de uma pilha de projeto, que

a gente vai ficaraqui até no outro dia para poder votar todos os projetos, ouse nós vamos
continuar nessa morosidade que nós estamos levando passo a passo, eu espero que

semana que vem a gente tem. projeto para nós botarmos é isso que eu espero esse

recado é direto para adm/n/sfraçõo balanço arrozeira aí manda projeto para cá que

aqui nós queremos fazer uma boa noite a todos muito obrigado." Com o palavra a

Vereadora Efísabefe Ramos Ma/bar: "É... encerrando a fala da noite, agradecerão Tiõo,

ao Menga que se encontra aqui presente, ainda agradecer os meus Companheiros de
trabalho por mais essa noite onde é.. unimos para tratar sobre a cidade, dizer que
também é meu ensejo Vereador Vandeiiei de que a semana que vem tenha muitos

projetos para que a gente possa estar desenvolvendo na nossas condições é.... para nós
muito bom a gente poder estar envolvido no desenvolvimento e quero dizer que eu
espero que as coisas se direcionem caminhem e que eu vou estar atenta a essa situação
da galeria, embora já recebi e já tem uma comissão até do Estado que vão entrar para
olhar como tá embaixo a galería, isso já é uma certeza já o retorno do estudo que da
minha preocupação eu já recebi essas palavras, e eu tenho certeza que tudo aquilo que
envolver a cidade a gente vai estar é atento, ouvindo os dois lados e buscando a melhor

solução para o município. Então tudo aquilo que disser a respeito ò cidade a gente vai
estar atenta e vendo as providências que estão sendo tomadas. Tenho dito, uma boa
noite a todos da rádio câmara, obrigado, boa noite a todos e uma boa semana." Com

a palavra a Vereadora Valéria dos Sarjfos Rosalém: "Eu gostaria de agradecer a creche
cachinhos de ouro pelo convite para participar da confraternização em comemoração
ao dia internacional da mulher, foi um momento muito agradável, gostaria também de

agradecer as associações de moradores do bairro Elias Bragatto e São Benedito bem
como o coletivo Abatiba pelo convite para o momento de reflexão sobre o papel d
mulher que aconteceu no anexo da secretaria da assistência, foi um momento mu/t
enriquecedor tinha muitas pessoas presentes né... agradeço o convite, o vereador
Vanderíeí disse que né, que tem estado triste por conta do paradeiro né, .da falta de
discussão porque a gente tem solicitado o básico, mas é isso esse é o preço que a nj
população paga quando ele, quando ele elege um prefeito que não sai do básico
Vereador, ele não sai do básico e a gente só vota o básico e fica só o bósíco né, claro
que a gente também quer que chega aqui projetos né importantes para o município,
mais uma Prefeitura que não dá conta do básico, que é a limpar a cidade, que é a coleta
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de lixo eu também me pergunto se é importante que chegue novos projetos aqui. Eu

acho importante que ele consiga cumprir /nic/o/menfe p básico para depois ele

encaminhar novos projetos, não é porque ... senão nem vai encaminhar esse projeto

aprovado na casa e nem vai encaminhar o básico, eu acho que tá precisando organizar

a casa para depois encaminhar novos projetos para cá, mas estamos aqui né a

disposição torcendo né para que... para que seja encaminhado, eu gostaria de

agradecera presença do Menga né, que participou com a gente hoje, do Tiâo né, muito

obrigado pela presença, agrodecer aos servidores da casa que ficam conosco até o

término das sessões, desejar uma boa noite aos ouvintes da rádio câmara aos vereadores

e vereadoras 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 declaro 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.

/jÂ'IM.
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