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No vigésimo primeiro 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 Valéria dos Santos

Rosaiém, realizou-se a 6° 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 6° Sessão Ordinária de 2022 o Vereador Breno tudo Andrade O/íve/ra. Havendo

quórum legal, a Senhora Presidente declara aberta a 6° Sessão Ordinária da Câmara

Municipal de Ibiraçu do exercício de 2022. Após a presidente AloirPiol, que proceda

ò leitura do versículo da Bíblia em atenção ao disposto no § 3°, do art. 107, d

Regimento Interno da Casa. Na seqüência foi procedida a leitura do versículo da

Bíblia, do livro de TESSALONICENSES CAPÍTULO 5, VERSÍCULO 16, 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: Geremfas Pfonafon.

cujo tema de sua manifestação será "Lançamento de Livro". A Presidente convida o

Sr, Geremias Pígnaton para fazer o uso da palavra pelo temo proposto no prazo

regimental de 10 (dez) minutos. Com a palavra o Sr. Geremias Pignaton: "Senhora

Presidente Valéria, senhores vereadores. É sempre um prazer estar aqui nesta Casa

ou na assistência fazendo uso dessa Tribuna essa Casa que a representação poiífica

maior do município, da qual eu pertenci na década de 80 quando ainda era

jovenzinho. 22 anos de idade e tive a honra né de ser representante do povo aqui

nessa Casa eleito com 21 anos, assumindo mandato com 22 anos de idade. Hoje

retorna.aqui essa Tribuna Livre acho que pela quarta vez durante esses 40 anos quase,

trinta e tantos anos de existência da Tribuna Uvre, deve ser a quarta vez, salvo

engano, a quarta vez que usa a Tribuna Uvre, duas dessas quatro vezes uso A Tribuna

Uvre para falar de lançamento de livro, como sou autor de alguns livros então é a

segunda vez que vem aqui para falar de lançamento de livros. A primeira vez falei

sobre um livro que eu trabalhei editando, mas que não era meu, não era de minha

autoria, chamado Memoríário e foi em 2018, e agora volto para falar de dois livros na

verdade, não um só, um que lancei o ano passado no início do ano mais ou menos

por essa época, e que devido a pandemia eu não tive a oportunidade de vir aqui e

nem de fazer um lançamento presencial. Então foi feito todo o trabalho de

divulgação e de lançamento 2021 via Internet, esse livro que se chama Os

Missionários Combon/anos em Ibiraçu e João Neiva, que já tem um ano e pouco de

ditado e que fez carreira já tem muita gente que leu já tem muita gente na cidade
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No vigésimo primeiro did do més de moroo do ono de dois mil e vinle e dois, em
recinio proprio, o horo regimenlol, sob o presidéncio do Vereodoro Volério dos Sonfos
Rosolém, reolizou-se o 6° Sessoo Ordinorio do Comoro Municipol de lbiroou. A
Senhoro Presiolenfe opos soudor o lodos solicilo oo Secrelorio do Meso, Vereodor
José Fobio Demuner, que procedo o chomodo dos Vereodores poro efeilo de
verificogoo de quorum regimenlol, informondo o secrelorio que se enconlro ousenle
no 6° Sessoo Ordinorio de 2022 o Vereodor Breno Lucio Andrade Oiiveira. Hovendo
quorum legol, o Senhoro Presidenle decloro oberlo o 6° Sessoo Ordinorio do Comoro
Municipol de lbiroou do exercicio de 2022. Apos o presidenle Aloir Piol, que procedo
o leiluro do versiculo do Biblio em olenooo do disposlo no § 3°, do ori. I07, doi
Regimenlo lnlerno do Coso. No sequéncio foi procedido o Ieiluro do versiculo do 7 e
Biblio, do livro de TESSALONICENSES CAPiTULO 5, VERSI'CULO I6, no sequéncio o

- Presidéncio encerro o fose iniciol do Sessoo. A Presidenle solicilo oo Secrelorio que i
informe se no orodores inscrilos no Tribuno Livre, informondo o Secreforio que se
enconlro inscrilo poro o uso do Tribuno Livre do Coso, o cidodoo: Geremios Pignofon, ‘
cujo lemo de suo monifesloooo sero “Longomenfo de Livro". A Presidenle convido o " A
Sr. Geremias Pignolon poro fozer o uso do polovro pelo lemo proposto no prozo A
regimenlol de l0 (dez) minulos. Com o polovro o Sr. Geremios Pignolon: “Senhoro
Presidenfe Volério, senhores vereodores. E sempre um prozer esfor oqui nesfo Coso
ou no ossisféncio fozendo uso desso Tribuno esso Coso oue o represenfoooo polifico N
moior do municfpio, do ouol eu perfenci no décodo de 80 quondo oindo ero >
jovenzinho, 22 onos de idode e five o honro né de ser represenfonfe do povo ooui
nesso Coso eleifo com 2i onos, ossumindo monclofo com 22 onos de idode. Hoje \
refornooqui esso Tribuno Livre ocho oue pelo quorfo vez duronfe esses 40 onos quose, Q
frinfo e fonfos onos de exisféncio do Tribuno Livre, deve ser o quorfo vez, solvo
engono, o quorfo vez que uso o Tribuno Livre, duos dessos quofro vezes uso A Tribuno A
Livre poro folor de lonoomenlo de livro, como sou oufor de olguns livros enfoo é o
segundo vez que vem ooui poro folor de Ionoomenfo de livros. A primeiro vez folei - 7
sobre um livro que eu frobolhei edilondo, mos que noo ero meu, noo ero de minho §/
ouforio, chomodo Memoriorio e foi em 2018, e ogoro vollo poro folor de dois livros no
verdode, noo um so, um oue loncei o ono possodo no infcio do ono mois ou menos
por esso époco. e oue devido o pondemio eu noo live o oporfunidode de vir oqui e
nem de fozer um lonoomenfo presenciol. Enfoo fol feifo fodo o frobolho de
divulgoooo e de lonoomenfo 2021 vio inlernel, esse livro que se chomo Os
Missionorios Combonionos em lbirocpu e Jooo Neivo, oue id fem um ono e pouco de
difodo e que fez correiro jo l m muilo genie due leu jo fem muifo genie no cidode.
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que o tem, eu devo ter vendido aqui na cidade de braços 200 exemplares, fora

aqueles que presenteei e é um livro que para mim para minha felicidade, é um livro

pequenininho né ele se pagou, vejo eu consegui pagar o livro com os exemplares

vendidos. Olha isso para um autor pequeno com uma abrangência pequena é um

feito, sâo raros os livros que conseguem esse tipo de retorno normalmente o autor

como eu, ele tem prejuízo ele gasta tira do bolso para editar o livro, porque o retorno

de venda insignificante, muitas vezes não chega nem a metade do preço do livro,

então Os Missionários Combonianos é um livro que fala sobre os Missionários

Combonianos que viveram e trabalharam aqui na cidade durante 30 anos, 29 anos

e alguns quebrados, quase 30 anos, chegaram em 1954 saíram em 1983 então

fizeram história aqui a prova da passagem deles é olhar a colina lá do seminárío né,

que hoje se chama lESES, aquele prédio que domina a paisagem aqui da cidade, foi

construída por esses missionários naturalmente com o auxílio a colaboração da

população, além do seminário que foi uma educandário muito famoso no estado,

para a formação de futuros padres digamos assim né, mas isso nem é tão verdade,

porque só dois dos seminaristas que estudaram ali formaram-se padres. Mas eles

construíram aqui e em João Neiva 4 a 8 escolas, vejo a importância desses padres

aqui na nossa sociedade, quando eles chegaram aqui a escolaridade máxima que

um aluno podia ter aqui na cidade era 4 anos, o primário, que podia se estender a 5

e se a pessoa se a criança quisesse fazer o 5° ano primário, quando eles chegaram

aqui menos de 10 anos a escolaridade já elevou-se há 14 anos, com as escolas que

eles criaram, essas escolas era mentira mantidas por ele com auxílio da comunidade

sempre, e com a fábrica da igreja, da Paróquia, que eles eram párocos ali então

eles com o auxílio da fábrica da Paróquia eles tocavam essas escolas. Após alguns

anos depois do início da década de 70, eles passaram essas escolas para o governo,

administração do Governo do Estado, estão aqui foi um jardim de infância, um

ginásio, uma escola normal e o seminário, lá em João Neiva Ainda teve um curso

técnico de contabilidade à noite, além do Jardim de Infância, do ginásio e da escola

da Escola Normal. Então só nisso vejam o que de qualidade de vida e eles

conseguiram trazer para cá então pouco tempo, lá em João Neiva eles criaram além

disso um hospital, quando não existe o hospital aqui, não existe em Aracruz, só em

Colatina, nem Linhares, só em Colatina e em Vitória, e esse hospital tá tá em João

Neiva até hoje funcionando foi fundado por ele em 1967 Hospital Sagrado Coração

de Maria, se não me falha a memória esse nome, eu escrevi aqui já nem lembro mais

o nome, mas acho que é Sagrado Coração de Maria. Bom então esse livro conta a

saga desses missionários eu acho que deve ser uma leitura para todos a comunidade

precisa tomar conhecimento da sua história né e tenho certeza que a passagem de

missionários aqui em Ibiraçu foi importantíssima para a formação da nossa sociedade
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que o fem, eu devo fer vendido oqui no cidode de brocos 200 exemplores, foro
oqueles que presenleei e é um livro que poro mim poro minho felicidode, é um livro
pequenininho né ele se pogou, vejo eu consegui pogor o livro com os exemplores
vendidos. Olho isso poro um oufor pequeno com umo obrongéncio pequeno é um
feifo, soo roros os livros que conseguem esse fipo de reforno normolmenfe o oufor
como eu, ele fem prejuizo ele gosfo firo do bolso poro edifor o livro, poroue o relorno
de vendo insignificonfe, muifos vezes noo chego nem o melode do preco do livro,
enfoo Os Missionorios Combonionos é um livro que folo sobre os Missionorios
Combonionos que viverom e frobolhorom oqui no cidode duronfe 30 onos, 29 onos
e olguns quebrodos, quose 30 onos, chegorom em 7954 sofrom em 1983 entoo
fizerom hisforio oqui o provo do possogem deles é olhor o colino lo do seminorio né,
que hoje se chomo IESES, oquele prédio que domino o poisogem oqui do cidode, foi
consfruido por esses missionorios nofurolmenle com o ouxflio o coloboroooo do
populocoo, olém do seminorio que foi umo educondorio muifo fomoso no esfodo,
poro o formocoo de fufuros podres digomos ossim né, mos isso nem é foo verdode,
poroue so dois dos seminorisfos que esfudorom oli formorom-se podres. Mos eles
consfruirom oqui e em Jooo Neivo 4 o 8 escolos, vejo o imporfoncio desses podres
oqui no nosso sociedode, quondo eles chegorom oqui o escoloridode moximo que
um oluno podio fer ooui no cidode ero 4 onos, o primorio, oue podio se esfender o 5
e se o pessoo se o crionoo quisesse fozer o 5° ono primorio, quondo eles chegorom
oqui menos de l0 onos o escoloridode io elevou-se no 74 onos, com os escolos que
eles criorom, essos escolos ero menfiro monfidos por ele com ouxflio do comunidode
sempre, e com o fobrico do igrejo, do Poroquio, que eles erom porocos oli enfoo
eles com o ouxflio do fobrico do Poroouio eles focovom essos escolos. Apos olguns
onos depois do inicio do décodo de 70, eles possorom essos escolos poro o governo.
odminisfroooo do Governo do Esfodo, esfoo oqui foi um iordim de infoncio, um
ginosio, umo escolo normol e o seminorio, Io em Jooo Neivo Aindo feve um curso
fécnico de confobilidode o noife, olém do Jordim de lnfoncio, do ginosio e do escolo
do Escolo Normol. Enfoo so nisso vejom o que de quolidode de vido e eles
conseguirom trozer poro co enfoo pouco tempo, lo em Jooo Neivo eles criorom olém
disso um hospilol, quondo noo exisfe o hospifol oqui, noo exisfe em Arocruz, so em
Colofino, nem Linhores, so em Colofino e em Viforio, e esse hospifol to lo em Jooo
Neivo ofé hoje funcionondo foi fundodo por ele em I967 Hospilol Sogrodo Coroooo
de Morio, se noo me folho o memorio esse nome, eu escrevi ooui jo nem lembro mois
o nome, mos ocho que é Sogrodo Coroooo de Morio. Bom enfoo esse livro confo o
sogo desses missionorios eu ocho que deve ser umo leifuro poro fodos o comunidode
preciso fomor conhecimern‘o do suo hisforio né e lenho cerfezo que o possogem de
missionorios oqui em lbiro<;u foi imporlonfissimo poro o formoooo do nosso sociedode
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e o conhecimento dessa história nesse livrínho é muito importante para os estudantes,

para as pessoas da comunidade e o livro tá por aí né. vai ficara ai até as próximas

gerações, que vão ter oportunidade também de ter esse conhecimento. Agora tô

lançando, ainda não lancei oficialmente, vai ser lançado dia 24 lá no bar café Dezo,

uma noite de autógrafos, todos estão convidados, mais uma noite bacana lá, um

ambiente muito bonito, muito bom, boa comida, um bar, um restaurante, um café

para nós vamos iançarlá, uma noite de autógrafos, eu já estou vendendo o livro por

aí as pessoas me pedem eu vou até a casa das pessoas levo em João Neiva, Pedro

Palácio, onde me pedem eu levo, já vendi uns 100 exemplares a presidente Valéria

comprou oito né, para família inteira e várias outras pessoas compraram pare

presentear os amigos. Enfim vou estar por aí essa semana vendendo livro e'

autografando, este livro é composto por 33 textos, sobre história local é um trabalho

de historiador trabalho de pesquisa um trabalho científico, aqui não tem bríncadeira,

tem até uns textos engraçados, mas não é de brincadeira né, são 33 textos muito

bem fundamentados, muito bem embasados historicamente, com pesquisa, com

base na pesquisa, aiguns de cunho político contando a história política do nosso

povo da nossa gente a história demonstrativa, história política de disputas eleitorais,

então alguns desses textos e por eu estar aqui na Casa da política, vou falar desses

específicos né, são vários de vários temas né, então um desses textos sendo assim o

assassinato de integralista, foi um homem de caráter político, ocorrido na estação de

João Neiva, João Neiva todos sabem era município de Ibiraçu, pertencia a Ibiraçu

foi 1936 dia 6 de setembro de 1936 foi assassinato um militante do movimento

integraiista que era muito forte aqui. E esse assassinato teve repercussão Nacional, a

repercussão política, no estado, no BrasH e aqui no município. Então esse texto

assassinato dos integralistas fala a respeito de política de história política. Depois tem

um outro texto que se chama também de histónd política, que se chama eleição na

Avenida Conde D'eu, na verdade eram dois candidatos o Senhor Euríto Bonezi e

Doutor Barroso, era adversários aqui, um morava ali na esquina, onde hoje é o ̂
Banestes, ali onde é o edifício alto, e outro morava aqui onde é o Banco do Brasil,

eles eram vizinhos uma disputa acirradíssima uma era do PSD do PRP, então essa

eleição conta nessa passagem. Tem uma outra passagem política também que eu

falo numa disputa que percorreu toda a década de 50, que era disputa entre o

partido do PRP e o partido do PSD para disputa da época. Então se alternaram no

poder durante quase toda a década de 50, também falo disso e falo de muitas outras

coisas né no livro, é muito interessante o conhecimento gente, teve até guerra aqui

,coÍsa que poucas pessoas sabem, nós tivemos um fato de guerra, guerra, guerra

trincheira, metralhadora artilharia, exército invadindo, tá lá no texto chama-se

"Fugindo da cidade" então quem ler vai ter essa curiosidade de ver esse episódio da
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e o conhecimenfo desso hisforio nesse livrinho é muifo imporfonfe poro os esfudonfes,
poro os pessoos do comunidode e 0 livro fo por oi né, voi ficoro oi ofé os proximos
geroooes, que voo fer oporfunidode fombém de fer esse conhecimenfo. Agoro fo
lonoondo, oindo noo loncei oficiolmenfe, voi ser loncodo dio 24 lo no bor cofé Dezo,
umo noife de oufogrofos, fodos esfoo convidodos, mois umo noife bocono lo, um
ombienfe muifo bonifo, muifo bom, boo comido, um bor, um resfouronfe, um cofé
poro nos vomos Ionqzorlo, umo noife de oufogrofos, eu jo esfou vendendo 0 livro por
or’ os pessoos me pedem eu vou ofé o coso dos pessoos levo em Jooo Neivo, Pedro
Polocio, onde me pedem eu levo, jo vendi uns I00 exemplores o presidenfe Volério
comprou oifo né, poro fomflio infeiro e von'os oufros pessoos comprorom por
presenfeor os omigos. Enfim vou esfor por or’ esso semono vendendo livro e
oufogrofondo, esfe livro é composfo por 33 fexfos, sobre hisforio loco! é um frobolho
de hisforiodor frobolho de pesouiso um frobolho cienfffico, oqui noo fem brincodeiro,
fem ofé uns fexfos engrocodos, mos noo é de brincodeiro né, soo 33 fexfos muifo
bem fundomenfodos, muifo bem embosodos hisforicomenfe, com pesouiso, com
bose no pesquiso, olguns de cunho polifico confondo o nisforio polifico do nosso
povo do nosso genfe o hisforio demonsfrofivo, hisforio polffico de dispufos eleiforois,
enfoo olguns desses fexfos e por eu esfor ooui no Coso do polifico, vou folor desses
especificos né, soo vorios de vorios femos né, enfoo um desses fexfos sendo ossim o
ossossinofo de infegrolisfo, foi um homem de corofer polffico, ocorrido no esfoooo de
Jooo Neivo, Jooo Neivo fodos sobem ero municfpio de lbiroqzu, perfencio o lbiroou
foi I936 dio <5 de sefembro de I936 foi ossossinofo um milifonfe do movimenfo
infegrolisfo que ero muifo forfe ooui. E esse ossossinofo feve repercussoo Nocionol, o
repercussoo polffico, no esfodo, no Brosil e oqui no municfpio. Enfoo esse fexfo
ossossinofo dos infegrolisfos folo o respeifo de polffico de hisforio polifico. Depois fem
um oufro fexfo que se chomo fombém de hisforio polffico, que se chomo eleiooo no
Avenido Conde D'eu, no verdode erom dois condidofos 0 Senhor Eurifo Bonezi e
Doufor Borroso, ero odversorios ooui, um morovo oli no esquino, onde hoie é o
Bonesfes, oli onde é o edificio olfo, e oufro morovo oqui onde é o Bonco do Brosil,
eles erom vizinhos umo dispufo ocirrodfssimo umo ero do PSD do PRP, enfoo esso
eleiooo confo nesso possogem. Tem umo oufro possogem polifico fombém que eu
folo numo dispufo que percorreu fodo o décodo de 50, que ero dispufo enfre o
porfido do PRP e o porfido do PSD poro dispufo do époco. Enfoo se olfernorom no
poder duronfe quose fodo o décodo de 50, fombém folo disso e folo de muifos oufros
coisos né no livro, é muifo inferessonfe o conhecimenfo genfe, feve ofé guerro oqui
,coiso que poucos pessoos sobem, nos fivemos um fofo de guerro, guerro, guerro,
frincheiro, mefrolhodoro orfilhorio, exércifo invodindo, fo Io no fexfo chomo-se
“Fugindo do cidode” enfoo quem ler voi fer esso curiosidode de ver esse episodio do
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nossa história que é um episódio de poucas pessoas sabem, isso em 1930, em outubro

de 1930 durante a Revolução de 30. Então vim aqui para falar dentro do programa

de divulgação do livro, dos dois livros, falando na Casa política esperando o apoio

sempre dos vereadores para o meu trabalho é um trabalho de cunho social, e que

esse tipo de trabalho não tem nenhum envolvimento com a política atual ur

política de disputa né. Apesar de eu ser uma pessoa de uma atuação nas redet

sociais muito política, meus livros não têm nada a ver, não tem nada disso é um

trabalho de histonddor. Então peço a câmara e os vereadores o apoio ao meu

trabalho agradeço aqueles que já me apoiaram e agradeço atenção de todos ̂

muito obrigado. " Concluída o fase reservada à oitiva dos cidadãos inscritos para us<

da Tribuna Livre na presente sessão, declaro encerrada a r parte desta 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 5° Sessão Ordinária da
Câmara Municipal, realizada no dia 14 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 6° Sessão Ordinária é composto das seguintes proposições;

EXPEDIENTE ORIGINÁRIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL: Projeto de Lei CMI n.® 003/2022,

que "Formaliza a denominação do Bairro São Cristóvão, na sede do Município de

Ibiraçu e dá nome à Rua que especifica na referida localidade. " De autoria do

Vereador Breno Lúcio Andrade Oliveira, com os pareceres das Comissões

permanentes pertinentes. (Ordem do Dia). Projeto de Lei CAAI n.® 004/2022, que

Institui a Semana de Consc/enfízação dos Direitos dos Animais, e dá oufras

prov/dênc/ds. " De autoria do Vereador Breno Lúcio Andrade Oliveira, com os

pareceres das Comissões permanentes pertinentes. (Ordem do Dia). Projeto de Lei

CAAI n.® 005/2022, que "Cn'a, na estrutura organizacional da Câmara Municipal de

Ibiraçu, o cargo comissionado de Coordenador do Sistema de Controle Interno e dá

outas providências." De autoria do Mesa Diretora da Casa. A Presidente informa que

a proposiçõo terá tramitaçõo normal pelos órgõos da Câmara, observando-se as
regras do Sistema de Processo Legislativo e todas as disposições do Regimento Interno
da Casa. Projeto de Lei CAAI n.® 006/2022, que "/nst/tu/ a Comenda Municipal do Mérito

Feminino Ericina Macedo Pagiola, e dá outras providências. " De autoria da

Vereadora Eüsabeíe Ramos Malbar. A proposição terá tramitaçõo normal pelos
órgõos da Câmara, observando-se as regras do Sistema de Processo Legislativo e
todas as disposições do Regimento Interno da Casa. Projeto de Decreto Legislativo ^

CAAI n.® 002/2022, que "D/spÕe sobre as Contas da Prefeitura Municipal de Ibiraçu,

relativas ao exercício de 2017, de responsabilidade do ex-prefeito Eduardo Marozzi
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nosso hisforio que é um episodio de poucos pessoos sobem, isso em 1930, em oufubro
de 1930 duronfe d Revolucoo de 30. Enfoo vim oqui poro folor denfro do progromo
de divulgdooo do livro, dos dois livros, folondo no Coso polifico esperondo o opoio
sempre dos vereodores poro o meu frobolho é um frobolho de cunho sociol, e que
esse fipo de frdbolho noo fem nenhum envolvimenfo com o polifico ofuol u
polifico de dispufo né. Apesor de eu ser umo pessoo de umo dfudcoo nos redea-'s§
sociois muifo polifico, meus livros noo fém nodo d ver, noo fem nodo disso é um
frobdlho de hisforiodor. Enfoo pe¢o o comoro e os vereodores o opoio do meu

muifo obrigodo. " Concluidd d fdse resen/odd o oifivo dos cidodoos inscrifos poro uso
do Tribuno Livre no presenfe sessoo, decloro encerrodo o 1° porfe desfo Sessdo
Ordinorio. Afo confinuo, obrindo o 2° porfe do Sessoo Ordinorio, d Presidenle solicifd
do Sr. Secreforio que procedo d leifuro do resumo do A10 do 5° Sessoo Ordinorio do
Comdro Municipdl, reolizodo no did 14 de moroo de 2022, informondo o Secreiorio,
que o resumo do Afo do Sessoo onferior fol repossddo previomenfe o fodos os
Vereodores poro leifurd e conhecimenfo e solicifd d dispensd do leifuro do Alo. Apos
consulfddo o Plenorio, o Afd foi colocodo em discussoo e oprovodd por
unonimidode dos Vereodores presenfes. A Presidenfe solicilo do Secreforio poro que
food o leifurd do moférid consfdnle do Expedienfe do Did, informondo que o
expedienfe do 6° Sessoo Ordinorio é composfo dds seguinies proposigoes:
EXPEDIENTE ORIGINARIO D0 LEGISLATIVQ MUNICIPAL: Projeto de Lei CMI n.° 003/2022,
due “Formolizo d denominoooo do Boirro Soo Crisfovoo, no sede do Municipio de

frobolho ogrddeoo dqueies que id me opoiorom e ogrodeoo dfengzoo de fodos

in 14

lbiroou e do nome o Ruo que especifico no referido locolidode. " De ouforid do
Vereodor Breno Lucio Androde Oliveiro, com os pdreceres dos Comissoes
permdnenies perfinenies. [Ordem do Did). Projefo de Lei CMI n.° 004/2022, que
“Insfifui o Semono de Conscienfizdooo dos Direifos dos Animois. e do oufros
providéncios. " De duforid do Vereodor Breno Lucio Androde Oliveiro, com os
poreceres dos Comissoes permdnenfes periinenfes. (Ordem do Did). Proleto de Lei
CMI n.° 005/2022, que "Crio, no esfrufurd orgonizocionoi do Comoro Municipdl de
lbiroou, o corgo comissionodo de Coordenodor do Sisfemo de Confroie inferno e do
oufos providéncids. ” De oulorid do Meso Direioro do Coso. A Presidenfe informo que
d proposiooo fero fromifdooo normdl pelos orgoos do Comoro, observdndo-se ds
regros do Sisfemd de Processo Legisldfivo e fodos ds disposiooes do Regimenfo Inferno
do Coso. Projefo de Lei CMI n.° 006/2022, que “lnsfifui o Comendo Municipoi do Mérifo
Feminino Ericino Mocedo Pogiolo, e do oufros providéncios. ” De ouforid dd
\/ereodoro Elisdbefe Romos Mdlbdr. A proposiooo ferd fromifdooo normdl pelos
orgoos do Comoro, observdndo-se ds regros do Sisiemd de Processo Legislofivo e
fodos ds disposiooes do Regimenfo Inferno dd Coso. Projefo de Decreto Legislaiivo
CMI n.° 002/2022, due "Dispoe sobre ds Confds do Prefeifuro Municipol de lbirogu,
relofivds do exercicio de 2017, de responsobilidode do ex-prefeifo Eduordo Mdrozzi
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Zanotti. " De autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, com os poreceres das

comissões permanentes pertinentes. {Ordem do Dia). Requerimentos CMI n.®s 014 a

016/2022, de autoria da Vereadora Valéria dos Santos Rosaíém (Ordem do dia).

Indicações CMI n.®» 049 o 057/2022, de autoria de diversos Vereadores (Ordem do

dia). Ofícios e Correspondências diversos, dentre os quais se destaca o seguinte: I -

Sa/ancefe contábil da Receita e Despesa da Prefeífuro, referente ao mês de

fevereiro do corrente ano. 2 - Balancetes da Câmara Municipal de Ibiraçu, referent

ao mês de fevereiro de 2022. 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 a fase dos pronunciamentos iniciais, informando o

Secretário que se encontram inscritos para o uso da palavra na presente sessão as

Vereadoras Elizabete Ramos Malhar e Valéria dos Santos Rosalém que dispõem de

10 (dez) minutos para seus pronunciamentos. Com a palavra a Vereadora Elizabete

Ramos Malhar: "Boa noite a todos cumprimento os ouvintes da rádio Câmara,

agradeço a participação sempre conosco cumprimento também as pessoas que

compõem aqui a Câmara aos vereadores, Historiador e autor Geremias Pignaton aos

funcionários da Prefeitura, Fabiano, Elizefe, Mirene, Eva, Aparecida, Mazinho e a

todos vocês que estão aqui neste dia de sessão, agora comprimento a mesa em

nome de da presidente Valéria, o secretário Fábio Demuner, substituindo o Breno, e

do vice-presidente Aloir P/o/. Quero desejar também ao Breno melhoras, sei que já

está em casa a gente aguarda o seu retorno que você volte curado, cumprímento

os meus pares na pessoa do meu lado de bancada Renato Poma/tio, eu

cumprímento a todos. Quero começar a minha fala da noite na semana passada eu

participei de um abraço pela paz, que foi no Mosteiro Zen Budista nesse evento foi

solicitado pela Irlanda, aonde nós temos a segunda maior estátua do Buda do

mundo, localizado Ás Margens da Br-101 no Mosteiro Zen Budista, na segunda-te/ra

recebeu uma iluminação diferenciada verde, essa iniciativa é parte do festival do

dia de São Patrício da Irlanda, que escolhe o movimento monumentos especiais em

todo mundo para /7um/nar na cor verde, representando os faróis da esperança e

positividade para humanidade, ação global grande promovido pelo Consulado da

Irlanda em decorrência do Dia da Irlanda, comemorado no dia 17 de Março e no

estado ação conta com apoio do governo do Espírito Santo, por meio da secretaria

de turismo, o mosteiro Zen Budista, a Prefeitura de Ibiraçu, eu e meu parceiro Renato

Pamo/tio estivermos lá, eu fui juntamente com o projeto que eu também faço parte,

a terceira idade esteve lá para esse abraço, em forno do Buda, tivemos o prazer de

dar um abraço pela paz mundial, parece pouco, vivendo os conflitos da Guerra.

Quero também falar que hoje é o dia comemorado o Dia Mundial da síndrome de 'Ç)
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Zonoffi. “ De ouforio do Comissoo de Finonoos e Oroomenfo, com os pdreceres dos
comissoes permonenles perfinenfes. (Ordem do Dio). Requerimenlos CMI n.°s 014 0
016/2022. de oulorio do Vereddoro Volério dos Sonfos Rosolém (Ordem do dio).
lndicogoes CMI n.°= 049 o 057/2022, de ouforio de diversos Vereodores (Ordem do
dio). Oficios e Correspondéncios diversos, denfre os quois se desfoco o seguinfe: 1 -
Boloncefe confobil, do Receifo e Despeso do Prefeifuro, referenfe do més de
fevereiro do correnfe ono. 2 — Boloncefes do Comoro Municipol de ibi!'CJ¢U, referenf
do més de fevereiro de 2022. A Presidenle ocuso o recebimenlo e informo que o
mesmo se enconfro sobre o Meso e o disposiooo dos Vereodores nesfo Sessoo e,
posferiormenfe, no Secreiorio do Comoro poro evenfuol onolise. No seouéncio, o
Presidenle decloro oberfo o fose dos pronunciomenfos iniciois, informondo o
Secreiorio que se enconfrom inscrifos poro o uso do polovro no presenfe sessoo os
Vereodords Eiizobefe Ramos Maibar e Volério dos Sonfos Rosaiém due dispoem de
10 (dez) minufos poro seus pronunciomenfos. Com o polovro o Vereddoro Eiizabefe
Ramos Maibar: “Boo noife o fodos cumprimenfo os ouvinfes do rodio Comoro,
ogrodeco o porficipoooo sempre conosco cumprimenfo fdmbém os pessoos que
compoem oqui o Comoro oos vereodores, Hisforiodor e dufor Geremios Pignofon dos
funcionorios do Prefeifuro, Fobiono, Elizefe, Mirene, Evd, Aporecido, Mdzinho e d
fodos vocés que esfoo dqui nesfe dio de sessoo, ogoro comprimenfo o meso em
nome de do presidenfe Volério, o secreforio Fobio Demuner, subsfifuindo o Breno, e
do vice-presidenfe Aloir Piol. Quero deseior fdmbém oo Breno melhoros, sei que id
esfo em coso d genfe oguordo 0 seu reforno que vocé volfe curodo, cumprimenfo
os meus pores no pessoo do meu lddo de boncodo Renofo Romolho, eu
cumprimenfo o fodos. Quero comecor o minho folo do noife no semono possodo eu
porficipei de um obrooo pelo pdz, que foi no Mosfeiro Zen Budisfo nesse evenfo foi
solicifodo pelo Irldndo, oonde nos femos o segundo moior esfofuo do Budo do
mundo, locdlizodo As Morgens do Br-101 no Mosfeiro Zen Budisfd, no segundo-feiro
recebeu umo iluminoooo diferenciodo verde, esso iniciofivo é pdrfe do fesfivol do
dio de Soo Pofricio do lrlondo, que escoihe 0 movimenfo monumenfos especiois em
fodo mundo poro iluminor no cor verde, represenfondo os forois do esperonoo e
posifividode poro humonidode, oooo globol grdnde promovido pelo Consulodo do
lrlondo em decorréncio do Did do lrlondo, comemorodo no dio l7 de Moroo e no
esfodo ocoo confo com opoio do governo do Espirifo Sonfo, por meio do secreforio
de furismo, o mosfeiro Zen Budisfd, o Prefeifurd de lbirocu, eu e meu porceiro Renofo
Romoiho esfivermos lo, eu fui junfomenfe com o projefo que eu fdmbém fooo pdrfe,
o ferceiro idode esfeve lo poro esse obroco, em forno do Budd, fivemos o prozer de
dor um dbro<,:o pelo poz mundiol, porece pouco, vivendo os conflifos do Guerro.
Quero fdmbém folor due hoje é o dio comemorodo o Did Mundiol do sindrome de
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Down, enfõo eu vou deixar aqui porque onde há amor não há diferença quero

também deixar que hoje é o dia internacional contra a discriminação rociai o dia

21 de março são dias importantíssimos, porque por mais que a gente esteja no século

2 J a discriminação ainda existe e onde existe discriminação nós estamos na causa

para que isso termine, porque somos todos iguais não é a cor que pode ser Julgado

ninguém e nenhum ser humano, pelo Dia Internacional contra a discriminação racial

eu tõ na causa. Bom eu queria, estou entrando hoje nessa Cosa de uma com uma

comenda que vai passar pelas comissões, tá chegando na casa e eu queria muito

pedir aos meus companheiros a presidente, aos meus companheiros que desse um

voto favorável a uma comenda tão importante, a nossa Casa estará recebendo a

primeira comenda em favor das mulheres, nós devemos buscar nosso espaço, nosso

lugar, e ela vai ser uma comenda muito importante, porque ela vem trazendo as

mulheres que escreveram a históná e que escrevem história. Então precisamos estar

nos fortalecendo umas as outras para que realmente sejamos respeitados em todos

os lugares em que nós atuarnnos. Então essa comenda ela foi criada através da

Kanroly juntamente comigo, f^oliana e a gente troca outras idéias de como valorizar,

de como buscar, e eu tõ nesse caminhão de 12 anos, não tô escrevendo o m/nho

históná hoje, que eu estou como vereadora, eu já trabalho em prol do ser humano,

das lutas já tem um bom tempo, então essa comenda precisava ser escolhida uma

mulher forte, então nas minhas pesquisas e procurando saber quem seria uma mulher

que foi muito forte e que talvez tenha começado a luta lá atrás. Então essa comenda

ela receberá o nome Eridna Macedo Pagiola, essa comenda é uma comenda

criada para mostrar que lá atrás as guerreiras já estavam de pé, vou falar um

pouquinho sobre Eridna Pagiola, nosso Baluarte da educação. Natural de Cachoeira

do Itapemirím, Dona Eridna nasceu aos 06 de junho de 1909. Filha de José de Souza

Macedo e Rosa Macedo, chegou na Vila Pau Gigante, atualmente Ibiraçu, em 1928.

Casou-se com Carlos Pagiola e foi genitora de duas filhas. Heloísa Helena Pagiola

Furíerí, a "tia Loioi", e Maria da Penha Macedo Pagiola, a também professora

"Pepenha". Enquanto viveu aqui em nossa cidade. Dona Eridna se dedicou sempre

à Educação, desenvolvendo várias atividades educacionais, além de atuar como

professora e ocupar o cargo de Diretora em três Escolas distintas. Ela foi a primeira

Diretora da "Escola de Primeiro Grau Francisco Santos". Lecionou no Ginásio Escola

Normal "Nossa Senhora da Saúde" e "Escola Comercial José Simionoto". Foi

considerada Emérita Cidadã Ibíraçuense, em 16 109177, no dia da Comenda, disse

assim: Dona Eridna foi tão importante para a Educação de Ibiraçu que, mesmo antes

de sua morte, recebeu uma homenagem importante. Através da Portaria número

855, de 24108177, foi criada a primeira Escola Municipal de Ensino Fundamental

Professora Eridna Macedo Pagiola, construída à Rua Jeronimo Santuzzi, s/n, no Bairro
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Down, enfoo eu vou deixor ooui porque onde ho omor noo ho diferenoo quero
fdmbém deixor que hoie é o dio lnfernocionol confro o discriminocoo rociol, o dio
2i de moroo soo dios imporfonfissimos, porque por mois que d genfe esfeio no século
21 o discriminoooo oindo exisfe e onde exisfe discriminoooo nos esfomos no couso
poro que isso fermine, porque somos fodos iguois noo é o cor que pode ser julgodo
ninguém e nenh um ser humdno, pelo Dio lnfernocionol confro o discriminocoo rociol
eu fo no couso. Bom eu duerio, esfou enfrondo hoie nesso Coso de umo com umo
comendo que voi possor pelos comissoes, fo chegondo no coso e eu querio muifo
pedir dos meus compdnheiros o presidenfe, oos meus componheiros que desse um
vofo fovordvei o umo comendo foo imporfonfe, o nosso Coso esforo recebendo o
primeiro comendo em fovor dos mulheres, nos devemos buscor nosso espooo, nosso
lugor, e eld voi ser umo comendo muifo imporfonfe, porque elo vem frozendo os
muiheres que escreverom o hisforio e due escrevem hisforio. Enfoo precisomos esfor
nos forfolecendo umos os oufros poro que reolmenfe sejomos respeifodos em fodos
os lugores em que nos ofuormos. Enfoo esso comendo eld foi criodo ofrdvés do
Konroly iunfdmenfe comigo, Poliono e o genfe froco oufros ideios de como volorizor,
de como buscor, e eu fo nesse cominhoo de 12 onos, noo fo escrevendo o minhd
hisforio hoje, que eu esfou como vereodoro, eu jo frobolho em pro! do ser humdno,
dos lufos jo fern um bom fempo, enfoo esso comendo precisovo ser escoihidd umo
mulher forfe, enfoo nos minhos pesquisos e procurondo sober quem serio umo mulher
due foi muifo forfe e que folvez fenho comecodo o lufd lo ofros. Enfoo esso comendo
elo recebero o nome Ericino Mocedo Pogioio, esso comendo é umo comendo
criodo poro mosfror que lo ofros os guerreiros io esfovom de pé, vou folor um
pouquinho sobre Ericino Pogiolo, nosso Boluorfe do educoooo, Nofurol de Cochoeiro
do lfopemirim, Dono Ericino nosceu oos O6 de iunho de i909. Filho de José de Souzo
Mocedo e Roso Mocedo, chegou no \/ilo Pou Gigonfe, dfuolmenfe lbirdou, em 1928.
Cosou-se com Corios Pogiolo e foi geniforo de duos fiihos. Heloiso Heleno Pogiolo
Furieri, d "fio LoIoi", e Morio do Penhd Mocedo Pdgiolo, o fdmbém professoro
"Pepenho". Enouonfo viveu oqui em nosso cidode, Dono Ericino se dedicou sempre
o Educoooo, desenvolvendo vorios ofividodes educocionois, olém de ofuor como
professoro e ocupor 0 corgo de Direforo em frés Escolos disfinfos. Elo foi o primeiro
Direforo do "Escolo de Primeiro Grou Froncisco Sonfos". Lecionou no Ginosio Escolo
Normol "Nosso Senhoro do Sodde" e "Escoio Comerciol José Simionofo". Foi
considerodo Emérifo Cidodo lbiroouense, em lo /O9/77, no did do Comendo, disse
ossim: Dono Ericino foi foo imporfonfe poro o Educoooo de lbiroou que, mesmo onfes
de suo morfe, recebeu umo homenogem imporfonfe. Afrdvés do Porfon'o nomero
855, de 24/O8/77, foi criodo o primeiro Escolo Municipol de Ensino Fundomenfol
Professoro Ericino Mocedo Pogioio, consfruido o Ruo Jeronimo Sonfuzzi, s/n, no Boirro
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Cohob, durante o mandato do Prefeito Sebastião Loureiro. Hoje a atual Escola, que

foi construída em 29/06/2000, está localizada à Rua LuiggiMusso s/a Bairro Bela Vista

e atende crianças de primeiro ao quinto ano do Ensino Fundamental. Possui alunos

distribuídos em dez turmas, em turnos matutino e vespertino. Ela faleceu em 1/ de

setembro de 1979, aos 70 anos de idade, deixando muitas saudades e uma lacuna

imensa em nossos corações e na Educação de nossa cidade. Dona Ericina tinha um

romance com a humanidade. Ela foi a autora de sua própria história e isso propicia

um sentido enorme para sua existência. Essa é história de Dona Encina mas a história

dela é muito mais, por ser uma mulher negra numa cidade preconce/fi/osa ela já se

fez respeitar pela sua cor, foi uma guerreira ela apoiou e fortaleceu várias mulheres

na sua época coisa muito difícil para uma pessoa nos moldes da sociedade e muito

mais ainda para uma pessoa que infelizmente as pessoas excluíram pela cor, porque ^
nós somos de uma cidade, de mun;c;p/o italiano, aonde existia o preconceito não só

pela cor, mas pelo religião, a história, conta várias coisas. Mas ela não se importou

com isso e ela fortaleceu várias mulheres a saírem das suas mesmices e buscar seus

espaços na história. Então ela que o meu respeito a dona Ericina assim como ela

também, como a Guerreira que foi não poderia ter uma família fraca, a sua família

de educador a Loioi como é conhecida, a Loioi é professora, a sua filha é professora,

e Loioi como professora tá trazendo as impressões de sua mãe, não tinha criança que

ficasse fora da escola, filha de merendeira, filha de varredor de rua, os garis, dona

Encina e Loioi privavam por dar qualidade de vida e Loioi não deixava uma cndnça

fora da escola, então assim, eu quero dizer que a Rose Helena também está no

caminho uma Educadora. Parabéns a essa família forte, essa família guerreira, e

quero dizer que a gente nada mais é do que aquilo que a gente recebe. Tá aí uma

família da cidade, uma fam/7/a de guerreiros, pessoas Nobre pessoas que buscam o

servir, então quero deixar aqui o parabéns a dona Encina, já falecida mas autora de

uma comenda para mim importante, porque tudo que diz referenfe ao ser humano,

diz a mim, mas ainda porque sou mulher e sei também a dificuldade de que estive

para estar aqui nessa Tríbuna falando com vocês, então assim eu gostand de fazer
um pedido aí eu vou me virar para minha presidente, e vou pedir para a senhora no

projeto de lei onde eu peço o cndçâo da comenda, eu peço que ela seja uma
comenda do ano no mês da mulher de Março, estou aqui trazendo essa comenda,

essa indicação da comenda hoje, porque nós estamos no mês, mas eu quend pedir

a senhora que neste ano preferencialmente, se possível, que a senhora fizesse a

concessão dessa comenda juntamente com as outras que vamos fazer a frente,

tendo em vista que é uma comenda que eu acho que ser muito importante para

Loioi, eu gostaria que ela fosse a primeira a receber essa comenda, e como Loiôi está
passando momento de tratamento, momento difícil talvez a gente pudesse está
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Cohob, duronfe o mondofo do Prefeifo Sebdsfido Loureiro. Hoie o ofuol Escolo, due
foi consfruido em 29/O6/2000, esfo locdlizodo d Rud Luiggi Musso s/n, Boirro Belo Visfo
e ofende crionoos de primeiro do quinfo ono do Ensino Fundomenfol. Possui olunos
disfribuidos em dez furmds, em furnos mofufino e vesperfino. Elo foleceu em i7 de
sefembro de 1979, dos 70 onos de idode, deixdndo muifds sdudodes e umo locuno
imenso em nossos cordooes e no Educdooo de nosso cidode. Dono Ericino finho um
romdnce com o humdniddde. Elo foi d duford de suo proprio hisforid e isso propicio
um senfido enorme poro sud exisféncio. Essd é hisforid de Dono Ericino mos o hisforid
delo é muifo mois, por ser umo mulher negro numo cidode preconceifuoso, eld id se
fez respeifor pelo sud cor, foi umo guerreird eld opoiou e forfdieceu vdrids mulheres
no sud épocd coiso muifo dificil poro umo pessoo nos moldes do socieddde e muifo
mois oindo poro umo pessoo due infelizmenfe ds pessoos excluirom peid cor, porque
nos somos de umo cidode, de municipio ifdlidno, oonde exisfio o preconceifo ndo so
pelo cor, mos peld religioo, o hisforid, confo vorios coisos. Mos eld nod se imporfou
com isso e eld forfdieceu vorios mulheres o sdirem dds suds mesmices e buscor seus
espdoos no hisforio. Enfoo eld que o meu respeifo d dono Ericino ossim como eld
fdmbém, como o Guerreird due foi ndo poderio fer umo fomflid froco, o sud fdmflid
de educddor d Loloi como é conhecidd, o Loloi é professord, o suo fiiho é professoro.
e Loloi como professord fd frozendo ds impressoes de sud moe, noo finhd cridncd due
ficosse ford do escolo, filho de merendeird, filho de vdrredor de ruo, os goris, dono
Ericino e Loloi privdvom por dor dudliddde de vido e Loloi nod deixdvo umo cridnqzd
ford do escolo, enfoo ossim, eu quero dizer que o Rose Helend fdmbém esfo no
cominho umo Educodord. Pdrdbéns o esso fomilid forfe, esso fomilid guerreird, e
quero dizer que d genfe nodo mois é do due oduiio due d genfe recebe. To oi umo
fomilid do cidode, umo fdmflio de guerreiros, pessoos Nobre pessoos que buscom o
servir, enfoo quero deixor odui o pdrdbéns o dono Ericino, id fdlecido mos duford de
umo comendo poro mim imporfonfe, pordue fudo que diz referenfe do ser humdno,
diz d mim, mos oindo pordue sou mulher e sei fdmbém o dificuldode de due esfive
poro esfor ddui nesso Tribuno foldndo com vocés, enfoo ossim eu gosforio de fozer
um pedido oi eu vou me viror poro minhd presidenfe, e vou pedir poro d senhord no
proiefo de lei onde eu peoo d cridooo do comendo, eu peoo que eld seio umo
comendo do ono no més do mulher de Mdr¢o, esfou dqui frozendo esso comendo,
esso indicoqzoo do comendo hoie, poroue nos esfomos no més, mos eu querio pedir
d senhord que nesfe ono preferencidlmenfe, se possivei, que o senhoro fizesse d
concessoo desso comendo iunfdmenfe com os oufros due vomos fozer d frenfe,
fendo em visfd due é umo comendo due eu ocho due ser muifo imporfonfe poro
Loloi, eu gosforio due eld fosse o primeird d receber esso comendo, e como Loloi esfo
possondo momenfo de frdfdmenfo, momenfo dificil folvez d genfe pudesse esfo
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homenageando a sua mãe, e ela pudesse estar aqui conosco vivenciando esse

momento que deve ser tão importante para família toda mas especialmente a Loloh

quando a gente vai reportar a ela todas as história da mãe dela, então a comenda

está entrando hoje nas comissões mas se for possível eu sei o quanto a senhora

também respeita a família, que todos respeitamos né, na nossa casa e eu gostaria

de deixar esse pedido aqui registrado e que eu conto com a sensibilidade com seu

apresentação. Quero desejar um boa noite de trabalho a todos e dizer que estamos

Juntos na caminhada da vida. " A Presidente neste momento recebeu os exemplares

dos livros das mãos do Historiador Geremias Pignaton. Na seqüência, o vice-

presidente assume a mesa. Com a palavra a Vereadora Valéria dos Santos Rosatém

"Boa noite novamente a todos e todas, aos vereadores, aos servidores dessa Casa e

eu estava na Cômara na semana passada, eu usei a Tribuna Livre para o descarte

do lixo no local indevido, logo após na quarta-feira saiu na TV Gazeta matéria, um

matéria completa sobre acontecido na prefeitura de Ibiraçu publicou uma nota de

esclarecimento, a prefeitura diz que ficou surpresada, surpresada fiquei eu com a

nota da prefeitura, porque a prefeitura dizer que tá surpresada com lixo ter ido para

lá a não ser que né como Vereador disse aqui que aconteceu um vendaval e levou

esse lixo todo lá para o terreno, que vendaval inteligente e ensinado esse hein! Que

levou e colocou lá, na nota também ele fala que a prefeitura diz que adotaram as

medidas necessárias para primeiramente averiguar a veracidade dos para apurar

eventuais responsabilidades. Eu não sei se já apurou, mas tenho certeza que essa

Câmara cobrara essa resposta, quem foram os responsáveis pelo descarte do lixo,

claro que eu tô brincando quando eu disse que foi um vendaval, porque foi alguém

que levou, alguém autorizou, alguém retirou depois, e essa Casa vai cobrar a

responsabilidade, porque a população merece resposta. Logo após, ai vejam vocês, .A-
a gente acha que mora em Ibiraçu, longe de qualquer tipo de represália, que

vereadora e vereador não passara por qualquer tipo de represálias, logo depois que

eu fiz a denúncia na segunda-feira, na quarta-feira recebi um telefonema, me

perguntando se a Câmara de Vereadores de Ibiraçu era responsável por algum

encaminhamento, algum documento, alguma denúncia que proibisse o pagamento

de licença-prêmio para os servidores, eu disse olha... não tenho conhecimento, ai a

pessoa me disse quem tinha sido o servidor da prefeitura que passou a informação,

disse nome e tudo, não escondeu, oi eu disse retorne lá e peço a ele o documento,

porque se a Câmara fez isso está documentado. Então peça a ele o documento

para que ele te mostre que a Câmara solicitou o não pagamento da licença-prêmio,

eu não me dei por satisfeita, vou publicar uma nota, porque pelo menos né, todo

mundo compartilha, e a população vai saber que isso de fato não aconteceu, não

foi o primeiro fake News, clara retaliação pela denúncia que eu fiz do lixo, não 9
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homendgeondo o sud mde, e eld pudesse esfor dqui conosco vivenciondo esse
momenfo due deve ser foo imporfonfe poro fomilid fodo mos especiolmenfe d Loloi,
duondo o genfe voi reporfor o eld fodos ds hisforid do moe delo, enfoo d comendo
esfo enfrondo hoie nos comissoes mos se for possivel eu sei o qudnfo o senhord
fdmbém respeifd d fomilid, due fodos respelfomos né, no nosso coso e eu gosforid
de deixor esse pedldo oqui regisfrddo e que eu confo com d sensibiiidode com seu
dpresenfdooo. Quero deseior um boo noife de frdbolho o fodos e dizer que esfomos
iunfos no cdmlnhodd do vido. " A Presidenfe nesfe momenfo recebeu os exemplores
dos livros dos moos do Hisforiodor Geremlds Pignofon. No sequéncio, o vice-
presidenfe ossume o meso. Com o pdlovro o vereodoro Vdiérid dos Sonfos Rosdiém
“Boo noife novomenfe o fodos e fodos, oos vereodores, oos servidores desso Coso e
eu esfovo no Comoro no semono possodo, eu usei o Tribuno Livre poro o descorfe
do Iixo no locol indevido, logo opos no duorfo-feiro soiu no TV Gozefo mofério, um
mofério complefd sobre oconfecido no prefeifuro de Ibiroc;u publicou umo nofo de
esclorecimenfo, o prefelfuro diz que flcou surpresodo, surpresodo fiquei eu com o
nofo do prefeifuro, porque o prefeifuro dizer que ‘rd surpresodo com lixo fer ido poro
lo o noo ser que ne como Vereodor disse oqui que oconfeceu um vendovol e levou
esse lixo fodo lo poro o lerreno, que vendovol infeligenfe e ensinodo esse hein! Que
levou e colocou lo, no nofo fdmbém ele folo que o prefeifuro diz que odofdrom os
medidos necessorlos poro primeiromenfe overiguor o verociddde dos poro opuror
evenfuois responsobilidodes. Eu ndo sei se jo opurou, mos fenho cerfezo que esso
Comoro cobroro esso resposfo, quem forom os responsovels pelo descorfe do lixo,
cloro que eu fo brincondo duondo eu disse que foi um vendovol, porque foi olguém
que levou, olguém ouforlzou, dlguém refirou depois, e esso Coso voi cobror o
responsobilidode, pordue o populoooo merece resposfd. Logo opos, oi veiom vocés,
o genfe dcho que moro em |biro<;u, longe de quolquer fipo de represolio, que
vereodoro e vereodor ndo possoro por quolquer fipo de represolios, logo depois que
eu fiz o denoncio no segundo-feiro, no quorfo-felro recebi um felefonemo, me
pergunfondo se o Comord de Vereodores de lbiroou ero responsovel por olgum
encominhomenfo, olgum documenfo, olgumo denijncio que proibisse o pogomenfo
de licenoo-prémio poro os servidores, eu disse olho... noo fenho conhecimenfo, oi o
pessoo me disse quem finho sido o servidor do prefeifurd due possou o informoooo,
disse nome e fudo, noo escondeu, oi eu disse reforne lo e peoo o ele o documenfo,
porque se o Comoro fez isso esfo documenfodo. Enfoo D€¢Cl o ele o documenfo
poro que ele fe mosfre que o Comoro solicifou o noo pogomenfo do licenoo-prémio,
eu noo me del por sofisfeifo, vou publicor umo nofo, porque pelo menos né, fodo
mundo comporfilho, e o poiouloooo voi sober que isso de fofo noo oconfeceu, noo
foi o primeiro foke News, cloro refoliogoo pelo denuncio que eu fiz do lixo, noo
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bastasse isso, hoje no final da tarde, eu recebo uma mensagem de Whatsapp me

perguntando se eu embarguei o processo seletivo? Eu falei! Que processo seletivo?

A prefeitura nem publicou o processo, para embargar tem que existir alguma coisa

se não existe né, mais uma vez eu disse então vá na prefeitura, porque se eu

embarquei, se eu impugnei, dessa vez foi em meu nome, a vereadora Valéria

Rosalém, eu disse vai lá e peça o documento de embargo, ou de impugnação, se

ele te mostrar eu embarquei, então vejam. Nós moramos, nós vivemos no município,

mas de pessoas tão canalhas, mau-caráter, que querem tornar o meu mandato

ilegível, mas não vão conseguir, não vão, quando quiserem fazer fake News não

usem o meu nome, e eu vou mandar esse bando de canalhas que tem nessa

prefeitura, tem um monte de canalhas... e vocês sabem para quem que eu tô

falando. Tem muita gente honesta na prefeitura, mas tem uma corja de vagabundos

e de canalhas não usem o meu nome porque se vocês não sabem os servidores que

vocês fazem esse tipo de coisa, liga para mim, e me perguntou se eu fiz e eu desminto

coda um de vocês, por que vocês não tem prova do que vocês falam então não

adianto se é esse tipo de comportamento que vocês estão pensando, que vocês

vão destruir o meu mandato, esqueçam, vocês vão ter que fazer muito melhor do

que isso, muito obrigado." Após os pronunciamentos, a Senhora Presidente declara
encerrada a segunda parte da 6° Sessão Ordinária dedicada ao expediente e

declara aberta e iniciada a terceira parte da 6° Sessão Ordinária da Câmara

Municipal de Ibiraçu, do exercício de 2022, solicitando ao Senhor Secretário que
proceda a leitura da matéria constante da Ordem do Dia, obedecida a classificação
regimental, informando o Secretário que a matéria a ser deliberada no sessão é

exclusivamente a seguinte: PROPOSIÇÕES ORÍGINÁRIAS DO LEGISLATIVO MUNÍCIPAU
Projeto de Lei CMI n.® 003/2022, que "Formaliza a denominação do Bairro São

Cristóvão, na sede do Município de Ibiraçu e dá nome à Rua que especifica na J

referida /oca//dade." De autoria do Vereador Breno Lúcio Andrade Oliveira. Após lido

e debatido em plenário o Projeto de Lei CMI n® 003/2022 foi aprovado por

unanimidade. Projeto de Lei CMI n.® 004/2022, que "Institui a Semana de

Consc/ent/zoção dos Direitos dos Animais, e dá outras providências. " De autoria do

Vereador Breno Lúcio Andrade Oliveira. Após lido e debatido em plenário o Projeto

de Lei CMI n° 004/2022 foi aprovado por unanimidade. Projeto de Decreto Legislotivo

CMI n.® 002/2022, que "Dispõe sobre as Contas da Prefeitura Municipal de Ibiraçu,

relativas ao exercício de 2017, de responsabilidade do ex-prefeito Eduardo Maroui

Zanotfí. " De autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, com os pareceres das

Comissões permanentes pertinentes. O Projeto de Decreto Legislativo CMI n® 002/2022

foi colocado em discussão. Com a palavra, o vereador Vcnderlei Alves da Silva:

"Primeiramente um boa noite a todos, eu cumprimento a Elisete e a todas as mulheres
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bosfasse isso, hoje no finol do forde, eu recebo umo mensogem de Whofsopp me
pergunfondo se eu emborguel o processo selefivo? Eu foleil Que processo selefivo?
A prefeifuro nem publicou 0 processo, poro emborgor fem que exisfir olgumo coiso
se noo exisfe né, mois umo vez eu disse enfoo vo no prefeifuro, porque se eu
emborquei, se eu impugnel, desso vez foi em meu nome, o vereodoro Volério
Rosolém, eu disse voi lo e peed o documenfo de emborgo, ou de impugnoooo, se
ele fe mosfror eu emborquei, enfoo veiom. Nos moromos, nos vlvemos no munlcipio,
mos de pessoos foo conolhos, rnou-corofer, que querem fornor o meu mondofo
ilegivel, mos noo voo conseguir, ndo voo, quondo quiserem fozer foke News nod
usem o meu nome, e eu vou mondor esse bdndo de conolhos que fem nesso
prefeifuro, fem um monfe de conolhos... e vocés sobem poro quem que eu fo
foldndo. Tem rnuiio genfe nonesfo no prefeifuro, mos fem umo corio de vogobundos
e de conolhos noo usem o meu nome poroue se vocés noo sobem os servidores que
vocés fozem esse fipo de coiso, ligo poro mim, e me pergunfou se eu fiz e eu desminfo
coda um de vocés, por que vocés noo fem provo do que vocés folom enfoo noo
odlonfo se é esse fipo de comporfomenfo que vocés esioo pensondo, que vocés
voo desfruir o meu mondofo, esqueoom, vocés voo fer que fozer muifo melhor do
que isso, muifo obrlgodo." Apos os pronunciomenfos, o Senhoro Presidenfe decloro
encerrodo o segundo pdrfe do 6° Sessoo Ordinorio dedicodo oo expedienfe e
decloro oberfo e iniciodo o ferceiro pdrfe do 6° Sessoo Ordinorio do Comoro
Municipol de lbiro<;u, do exercicio de 2022, solicifondo oo Senhor Secreforio que
procedo o Ieifurd do mofério consfonfe do Ordem do Dlo, oloedecldo o clossificoooo
regimenfol, informondo o Secreforlo que o mdfério o ser deliberodo no sessoo é
exclusivomenfe o seguinfe: PRQPOSICDES ORIGINARIAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL:
Projefo de Lei CMI n.° 003/2022, que “Formolizo o denominoooo do Boirro Soo
Crisfovoo, no sede do Municipio de lbiroou e do nome o Ruo due especifico no
referido locolidode." De ouforio do Vereodor Breno Lucio Androde Oliveiro. Apos lido
e debofido em plenorio o Projeio de Lei CMI n° 003/2022 foi oprovodo por
unonimidode. Projeio de Lei CMI n.° 004/2022, que "insfifui o Semdno de
Conscienfizoooo dos Direifos dos Animdis, e dd oufros providéncios. " De ouforio do
Vereodor Breno Lucio Androde Oliveiro. Apos lido e debofido em plenorio o Proiefo
de Lei CMI n° O04/2022 foi oprovodo por unonimidode. Projeio de Decreio Legislaiivo
CMI n.° O02/2022, que “Dispoe sobre os Confos do Prefeifuro Municipol de lblroou,
relofivds do exercicio de 2017, de responsobliidode do ex-prefeifo Eduordo Mdrozzi
Zonoffi. " De ouforid do Comissoo de Flnonoos e Oroomenfo, com os pdreceres dds
Comissoes permonenfes perfinenfes. O Projeio de Decreio Legislafivo CMI n° 002/2022
foi colocodo em discussoo. Com o polovro, o vereodor Vonderlei Alves da Silva:
“Primeiromenfe um boo noife o fodos, eu cumprimenfo d Ellsefe e o fodos os mulheres
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aqui presentes. Eu cumprimento Mazím e cumprimento todos os homens aqui

presentes. Cumprimento os pessoas que estão nos ouvindo pelo rádio Cômoro, e

dizer Sro. Presidente, que eu estou caminhando este Decreto, como presidente da

comissão de finanças eu tive a satisfação de já ter votado doze contas de prefeitos.

Então eu segui a mesma linha, de uma linha bastante coerente, com todas as contas

que eu tive oportunidade de votar, e essa não seria diferente, eu estou

encaminhando os contas com pedido de aprovação com ressalvas que é como

pede o Tribunal de Contas do Espírito Santo. Muito obrigado Sra. Presidente." Bete

Moíbar: "Como disse o presidente, aonde eu também estou na Comissão de

Finanças, presidente Vanderlei, onde também faço parte, é... o Projeto de Decreto

Legislativo chegou na nossa Comissão, foi analisada, nós seguimos a recomendação

do Tribunal de Contas porque são eles que fazem todo trabalho técnico, então em

respeito ao trabalho exercido pelo Tribunal de Contas, nós acompanhamos o

trabalho é.„ e como esse projeto tinha umas pendências e foi acertado pelo ex-

prefeito Eduardo Marozzi, veio com recomendação de aprovação com ressalva, e

assim nós o fizemos, então nosso trabalho também foi exercido na Comissão, e eu

quero aqui deixar parabéns para toda a comissão, assim como a comissão do Aloir

porque a gente sempre está junto com a comissão de finanças e de justiça e

redação que o Aloir é o Presidente, então parabenizar o trabalho exercido por essa

Casa também, Muito obrigado. Presidente: A aprovação das contas né de 2017 do

ex-prefeito Duda Zonotti, aprovação com ressalvas, foi outro motivo de fake news.

porque eu vi não sei quantas pessoas lá, vai reprovar, vai reprovar, vai ficar

reprovado, vai ficar inelegível, vai ficar...aí Ibiraçu daqui a pouco vai virar a cidade

do fake News né então como todos podem ver, acompanhando o parecer né, do

Tribunal de Contas a Comissão também aprova é.. a prestação de contas dele ta

sendo sendo aprovada com ressalvas, mas foi aprovada, então não tem nada de

que a prestação de contas do ex-prefeito Duda Zanotti foi reprovada, 2017,

aprovada." Vanderlei Alves: "Só para a Senhora acrescentar aí, aprovada por

unanimidade. Presidente: "Vou repetir como o Vereador Vanderlei me pediu,

aprovado por unanimidade, é isso aí vereador. " Após, o Projeto de Decreto

Legislativo CM! n® 002/2022 foi colocado em votação e após aprovado por

unanimidade. Requerimentos CMI n.®s 014 a 01612022, de autoria da Vereadora

Valéria dos Santos Rosalém. Após lidos e debatidos em plenário os requerimentos

foram aprovados por unanimidade. Indicações CMI n.®* 049 a 057f2022, de autoria

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

todas aprovadas por unanimidade. Ato contínuo, não havendo mais matérias sujeitas
ò apreciação e deliberação do Plenário na Ordem do Dia da presente Sessão
Extraordinária, a presidente anuncia o momento das Explicações Pessoais, e cada

Ml
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oqui presenfes. Eu cumprimenfo Mozim e cumprimenfo fodos os homens oqui
presenfes. Cumprimenfo ds pessoos due esfoo nos ouvindo pelo rodio Comoro, e
dizer Sro. Presidenfe, que eu esfou cominhondo esfe Decrefo, como presidenfe do
comissoo de finonoos eu five o sdfisfoooo de jo fer vofodo doze confos de prefeifos.
Enfoo eu segui o mesmo linho, de umo linho bosfonfe coerenfe, com fodos os confos
que eu five oporfuniddde de vofor, e esso noo serio diferenfe, eu esfou
encominhondo os confos com pedido de oprovoooo com ressolvos que é como
pede o Tribunal de Confds do Espirifo Sonfo. Muifo obrlgodo Sro. Presidenfe." Befe if 1 1‘
Malbar: “Como disse o presidenfe, oonde eu fdmbém esfou no Comissoo de
Finonoos, presidenfe Vonderlei, onde fdmbém fo<;o pdrfe, é... o Projefo de Decrefo
Legislofivo chegou no nosso Comissoo, foi dnolisodo, nos seguimos o recomendoooo
do Trlbunoi de Confds porque soo eles que fozem fodo frobolho fécnico, enfoo em
respeifo do frobolho exercido pelo Tribunol de Confds, nos dcomponhomos o
frobolho é... e como esse proiefo finho umos pendencios e foi ocerfddo pelo ex-
prefeifo Eduordo Mdrozzi, veio com recomendoooo de oprovoooo com ressolvo, e
ossim nos o fizemos, enfoo nosso frobolho fdmbém fol exercido no Comissoo, e eu
quero oqui deixor porobéns poro fodo d comissoo, ossim como o comissoo do Aloir
porque o genfe sempre esfo iunfo com o comissoo de finonoos e de jusfioo e
reddooo que o Aloir é o Presidenfe, enfoo porobenizor o frobolho exercido por esso
Coso fdmbém. Muifo obrigodo. Presidenfe: A oprovoooo dos confos né de 2017 do
ex-prefeifo Dudo Zonoffi, oprovoooo com ressolvos, foi oufro mofivo de foke news,
porque eu vi noo sei quonfos pessoos lo, voi reprovor, voi reprovor, voi ficor
reprovodo, voi ficor inelegivel, vol ficor...oi lbiroou doqui o pouco voi viror o cidode
do foke News né enfoo como fodos podem ver, ocomponhondo o porecer né, do
Tribunol de Confds o Comissoo fdmbém oprovo é.. o presfoqzoo de confos dele fo
sendo sendo oprovodo com ressolvos, mos foi oprovodo, enfoo noo fem nodo de
que o presfoooo de confos do ex-prefeifo Dudo Zonoffi foi reprovodo, 2017.
oprovodo." Vonderlei Alves: "So poro o Senhoro ocrescenfor oi, oprovodo por
unonimidode. Presidenfe: “Vou repefir como o Vereodor Vonderlei me pedlu,
oprovodo por unonimidode, é isso oi vereodor. " Apos, o Proiefo de Decrefo
Legislofivo CMI n° 002/2022 foi colocodo em vofoooo e opos oprovodo por
unonimidode. Requerimenfos CM! n.°s 014 a 016/2022, de ouforlo do Vereddoro
Volério dos Sdnfos Rosolém. Apos lldos e debofidos em plenorio os requerimenfos
forom oprovodos por unonimidode. indicagoes CMI n.°‘ 049 a 057/2022, de ouforlo
de diversos Vereodores. Apos lidos, em Plenorio, forom umo o umo debofido, sendo
fodos oprovodos por unonimidode. Afo confinuo, noo hovendo mois moférios sujeifos
o dprecioooo e deliberoooo do Plenorio no Ordem do Did do presenfe Sessoo
Exfroordinorio, o presidenfe onuncio o momenfo dos Expllcogoes Pessoois, e codo
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Vereador tem o prazo de 05 (cinco) minutos para suas considerações finais, vedado

o aparte. Com a palavra o Vereador A/o/r P/o/: "Gostaria de cumprimentar as pessoas

que estão nos ouvindo pela rádio câmara, o público presente, Mazinho, João Reis,

as colaboradores, e o colaborador que cuida da limpeza da nossa cidade, são, tem

dois, quatro, seis aqui, são mais de vinte,... são pessoas que acordam antes de até 4 \

horas da manhã, quatro e meia, é um serviço pesado para se dizer, mas gostaria de

paraben/zaro traba/ho de vocês tá, e dizer qualquer coisa se vocês quiserem se reunir

com a gente, a gente está à disposição e voltar a dizer gente o entulho da cidade

hoje eu recebi duas ligações, uma senhora do bairro Erícina, falou o quê que ela /
preciso de fazer para que consiga tirar o entulho da frente da casa dela porque

alguém limpou peixe, alguma coisa estragado e jogou no na sexta ou quinta, diz ela

que ontem eles tiveram que sair de casa de tanta catinga que estava na casa dela.

Alguém pegou alguma coisa estragada jogo em cima do monte de entulho. Então l
você t/rando o monte de entulho, você evita de a pessoa passar e jogar alguma v%

coisa podre em cima do entulho. Então está igual uma novela essa questão do \.
entulho já tem lugar que tem mais de 3 meses, a gente aqui na Câmara falando a ^
mesma coisa toda a sessão e a cidade continua cheio de entulho, eu vi uma

postagem que parece que no Residencial estavam limpando alguns lugares lá. o

Tomara que continue a limpeza né. E... questão do entulho já falei né... queria dizer

que o vereador Vanderlei, a Valéria, Bete, Valéria fez requerimentos, eu... todos

vereadores fizeram indicações, são todas indicações boas para nosso município e

dizer, agradecer todos vereadores do apoio também que tive nas minhas indicações,

tenho dito e uma boa noite a todos." Com a palavra o Vereador Sebastião /

Gonçalves Ferreira: "Mais uma vez eu comprimento a todos vocês uma boa noite viu

é... o seguinte Sra. Presidente, eu queria corrigir uma palavra que eu falei aqui na

segunda-feira passada foi uma palavra meia precipitada. Eu vou explicar como foi

essa palavra, eu recebi três pessoas chegaram para mim e falaram a respeito de

algumas pessoas que tova na rua, trabalhando na rua, e quando eu fui falar eu eu

falei as varredeiras de rua, entendeu? Falei todas, quer dizer, cumpriu todas, aí

chamou atenção de todos né, eu errei, eu quero confessar que eu errei, porque eu

não poderia falar aquela palavra do modo que eu falei então eu tô eu tô aqui

justificando e pedindo desculpa a todas e todos os varredores que trabalham na rua ̂
porque a gente sabe que não é fácil o trabalho deles. Pega o calor, sol né, pega

cinco horas da manhã, então eu gostaria de pedir desculpas, como eu abri a boca

para falar daquela forma eu tô abrindo o boca para pedir desculpa a todos as

pessoas entendeu? E quer dizer que essa pessoa que também eu recebi a |
informação eu não vou falar o nome, por ética e também educação, não precisa A
de né... então eu quero que as pessoas, inclusive as meninas que estão aqui, eu quero vJ
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Vereodor fem o prozo de O5 (cinco) minufos poro suds consideroooes finois, vedodo
o oporfe. Com o polovro o Vereodor Aloir Pioi: “Gosforio de cumprimenfdr os pessoos
que esfoo nos ouvindo pelo rddio comoro, o pdblico presenfe, Mozinho, Jooo Rels,
os coloborodords, e o coloborddor que cuidd do limpezo do nosso cidode, soo. fem
dois, qudfro, seis oqui, soo mois de vlnfe.... soo pessoos que ocordom onfes de ofé 4
horos do monho, quofro e meio, é um servioo pesodo poro se dizer, mos gosforid de
porobenizor o frobolho de vocés fo, e dizerqudlouer coiso se vocés quiserem se reunir
com o genfe, o genfe esfo o disposlooo e volfor o dizer genfe o enfulho do cidode
hoie eu recebi duos iigoooes, umo senhoro do bolrro Ericino, folou o que que eld
preciso de fozer poro que consigo firdr o enfulho do frenfe do coso delo porque
olguém llmpou peixe, olgumo coiso esfrogodo e iogou no no sexfd ou quinfo, diz eld
que onfem eles fiverdm que soir de coso de fonfd cofingo due esfovo no coso delo.
Alguém pegou olgumo coiso esfrogodo iogo em cimo do monfe de enfulho. Enfoo
vocé flrondo o monfe de enfulho, vocé evlfo de o pessoo possor e iogor olgumo
coiso podre em cimo do enfulho. Enfdo esfo iguol umo novelo esso quesfoo do
enfulho id fem lugor due fem mois de 3 meses, o genfe oqui no Comdro foldndo o
mesmo coiso fodo o sessoo e o cidode confinuo chelo de enfulho. eu vi umo
posfogem que porece que no Residenciol esfovom limpondo olguns lugores id.
Tomoro due conflnue o limpezo né. E... quesfoo do enfulho id folei né... querio dizer
que o vereodor Vonderlei, o Volério, Befe, Volério fez requerimenfos, eu... fodos
vereodores flzerom indlcoooes, soo fodos lndicoooes boos poro nosso munlcipio e
dizer, ogrodecer fodos vereodores do opoio fdmbém que five nos minhos indicoooes.
fenho difo e umo boo noife o fodos." Com o polovro o vereodor Sebasfloo
Gongalves Ferreira: “Mois umo vez eu comprimenfo d fodos vocés umo bod noife viu
é... o seguinfe Sro. Presidenfe, eu querio corrigir umo polovro que eu folei oqui no
segundo-feiro pdssddo foi umo polovro meio precipifodo. Eu vou explicor como foi
esso polovro, eu recebi frés pessoos chegorom poro mim e folorom o respeifo de
dlgumos pessoos due fovo no ruo, frobolhondo no ruo, e quondo eu fui folor eu eu
folei as vorredeiros de ruo, enfendeu? Folei fodos. quer dizer, cumpriu fodos, oi
chomou ofenooo de fodos né, eu errei, eu quero confessor que eu errei, porque eu
noo poderio folor oquelo polovro do modo que eu folei enfoo eu fo eu fo oqui
iusfificondo e pedindo desculpo o fodos e fodos os vorredores que frobolhom no ruo
porque o genfe sobe que noo é focil o frobolho deles. Pego o color, sol né, pego
cinco horos do monho, enfoo eu gosforid de pedir desculpos, como eu obri o boco
poro folor doouelo formo eu fo obrindo o boco poro pedir desculpo o fodos os
pessoos enfendeu? E quer dizer que esso pessoo due fdmbém eu recebi o
informoooo eu noo vou folor o nome, por éflco e fdmbém educoooo, noo preciso
de né... enfoo eu quero que os pessoos, inclusive os meninos que esfoo oqui. eu quero
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pedir mais uma vez elas desculpas, já tiveram lá em casa, eu tive com ela, já tive na

rua, pedi desculpas também vários, os que eu encontrei pedi desculpas e continuo

pedindo desculpa, porque eu não quero tumulto, não vim aqui para fazer tumulto, e

nem vim aqui também para rebaixar ninguém. Então a gente tem que reconhecer o

erro porque existe uma palavra que errar é humano mas permanecer no erro é que

não pode né...então eu tô aqui justificando isso aí e pedindo essa oportunidade e

pedindo a elas desculpas que elas não merecem, eu falei precipitadamente mesmo.

Agora é... sobre o assunto da dessa pessoa, eu não vou dizer quem é, eu não quero,

eu não quero dizer, a não ser que eu seja obrigado a falar né... A não ser que eu seja

obrigado a falar em juízo, delegacia eu vou... posso aprovar mas eu não quero isso,

eu quero que isso tudo cabe em paz, e que eles reconheçam meu erro e

reconheçam a desculpas que eu tô pedindo para eles porque eu quero paz, eu

quero estar sempre ao lado, porque nós temos que estar do lado dos trabalhadores,

não contra né. Então é isso a palavra que eu quero dizer nessa noite e quero

agradecer toda a a cãmera né, os vereadores, também a rádio né, que eu não sei

o sobrenome, eu quero agradecer também todos, a todos, desejar um boa noite a

todos vocês e a todos né que convivem junto da gente porque no verdade, aqui

dentro a gente é uma irmandade né, é tudo conhecido um dos outros dos outros, lá

fora né.... então não precisa a gente... eu sei...eu peço desculpas mais uma vez,

agradeço a todo e uma boa noite. Com a palavra a vereadora Elisabefe Ramos

Malban "Meu boa noife aos ouvintes da rádio câmara, aos munícipes que se

encontram aqui nessa Casa hoje, nós temos a presença grande dos funcionários da

Prefeitura da área de limpeza, é eu sei que é ruim quando alguém fala alguma coisa

que não é para nós mas que atinge a classe, eu sei que é ruim, mas peço

compreensão, a maioria aqui me conhece e o Pastor Guilherme usou uma palavra

indevida, está pedindo desculpas a vocês, pela sua idade, tenho certeza que ele

não quis magoar vocês, então fica aqui meu pedido de desculpa junto do dele,

tenho certeza que isso foi uma palavra que saiu maldita, que não desclassifica vocês,

porque eu conheço o trabalho de vocês, eu acompanho e posso dizer que é
honrado e que o Pastor Guilherme também as honra e que Infelizmente, ele chegou

e está se adaptando, as vezes foge uma palavra que não foi dita a vocês e nem a

classe, é alguma coisa pontual que alguém falou com ele. Então desculpa, em nome

do Pastor, eu peço desculpa a vocês guerreiras do dia a dia e que a gente sabe o

serviço e excelência que vocês todos prestam a Prefeitura. Bom, eu quero agora dizer

que não podia faltar o poeta Uno Baroni, que me mandou uma poesia que chegou

o outono e eu vou ler para vocês, ele não estava muito satisfeito com o verão não

mais vamos lá, ver o que ele mandou dizer para nós. Chegou o outono, domingo 20

de março escrevo simples composição, aos amigos um caloroso abraço, junto com
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pedir mois umo vez elos desculpos, id fiverdm lo em coso, eu five com elo, jo five no
ruo, pedi desculpos fdmbém vorios, os que eu enconfrei pedi desculpos e confinuo
pedindo desculpo, porque eu noo quero fumulfo, noo vim oqui poro fozer fumulfo, e 6 ,v
nem vim oqui fdmbém poro reboixor ninguém. Enfoo o genfe fem que reconhecer o

pedindo o elos desculpos que elos noo merecem, eu folei precipifodomenfe mesmo.

erro porque exisfe umo polovro que error é humono mos permonecer no erro é que A
noo pode né...enfoo eu fo oqui jusfificondo isso oi e pedindo esso oporfunidode e ‘

Agoro é... sobre o ossunfo do desso pessoo, eu noo vou dizer quem é, eu noo quero.
eu noo quero dizer, o noo ser due eu seid obrigodo o folor né... A noo ser que eu seid
obrigodo o folor em julzo, delegocio eu vou... posso oprovor mos eu noo quero isso,
eu quero que isso fudo cobe em poz, e que eles reconheoom meu erro e
reconheoom o desculpos que eu fo pedindo poro eles porque eu quero poz, eu
quero esfor sempre do lddo, porque nos femos que esfor do lodo dos frobolhodores.
noo confro né. Enfoo é isso o polovro que eu quero dizer nesso noife e quero
ogrodecer fodo o o comero né, os vereodores, fdmbém o rodio né, que eu noo sei
o sobrenome, eu quero ogrodecer fdmbém fodos, o fodos, deseior um bod noife o
fodos vocés e o fodos né que convivem junfo do genfe porque no verdode, oqui
denfro o genfe é umo irmondode né, é fudo conhecido um dos oufros dos oufros. lo
fora né.... enfoo noo preciso o genfe... eu sei...eu peoo desculpos mois umo vez,
ogrodeoo o fodo e umo boo noife. Com o polovro o vereodoro Elisabefe Ramos
Malbar: "Meu bod noife dos ouvinfes do rddio comdro, dos municipes due se
enconfrom oqui nesso Coso hoie, nos femos o presenoo gronde dos funciondrios do
Prefeifuro do dreo de limpezo, é eu sei due é rulm quondo dlguém folo olgumo coiso
que noo é poro nos mos que ofinge o closse, eu sei que é rulm, mos pe<;o
compreensoo, d mdiorld oqui me conhece e o Pdsfor Guilherme usou umo polovro
indevido, esfo pedindo desculpos d vocés, pelo sud idode, fenho cerfezo que ele
noo quis mogoor vocés, enfoo ficd oqui meu pedido de descuipo iunfo do dele,
fenho cerfezo que isso foi umo polovro que soiu moldifo, due nod descldssificd vocés,
porque eu conheco o frobolho de vocés, eu ocompdnho e posso dizer due é
honrddo e que o Pdsfor Guiiherme fdmbém os honro e due infelizmenfe, ele chegou
e esfo se oddpfondo, os vezes foge umo polovro due noo foi difo o vocés e nem d
closse, é olgumo coiso ponfuol due dlguém folou com ele. Enfoo descuipo, em nome
do Pdsfor, eu pe<;o descuipo o vocés guerreiros do dio o dio e que d genfe sobe o
servic,:o e exceléncio due vocés fodos presfom d Prefeifuro. Bom, eu quero ogord dizer
que noo podio fdlfor o poefo Lino Boroni, que me mondou umo poesid que chegou
o oufono e eu vou fer poro vocés, ele noo esfovo muifo sdflsfeifo com 0 veroo noo
mois vomos id, ver o due ele mondou dizer poro nos. Chegou 0 oufono, domingo 20
de moroo escrevo simples composiooo, dos omlgos um coloroso obrocgo, iunfo com
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a nova estação, outono já precípua, é a mais bonita estação quase sem a terrível

pandemia dando adeus ao insuportável verão. Outono traga bons ventos aos nossos

corações, passamos difíceis momentos com covid e temporais é manhã outonal

nova semana se inicia rogando nesse dia dominical a benção de Jesus e Maria, vai

embora verão saudade não deixou seu insuportável calorão até peixe reclamou,

verão apesar de ser chuvoso o calor subiu muito para o granjeiro foi horroroso as

galinhas puseram ovos fritos, outono o calor é suportável não quente como verão

tudo fica mais agradável com essa bonita estação. Hoje serei mais breve com essa

simples composição pois estou bem mais alegre com a saída do verão as estações

foram divididas em quatro segmentos iguais primavera, primaveril, verão de veraneio,

veranico, outono outonal ou outoniço, inverno, invernada e invernia. Então parabéns

ao nosso poeta Uno Baroni por lembrar da nossa Casa sempre e me mandar uma

poesia para que aqui a gente lembre que a gente tem coração que a gente erra

que a gente acerta e que a gente caminha porque é todos procurando dar o seu

me/hor para todos um abraço meninas, agradeço por vocês estarem aqui, nossa

gratidão e obrigado por mais essa noite de trabalho agradeço a Deus, tenho dito,

obrigado". Com a palavra o vereador Renafo Luiz Ramalho: "Boa noite a todos aqui

presente, aos ouvintes da rádio cômara, é só parabéns aos colegas vereadores pelos

trabaltios de tioje e que tenhiam todos uma ótimo semana", Com a palavra o

vereador Jose Carlos Ferreira dos Santos: "Agradecer a presença de todos aqui que

eu tenho um prazer, minha honra de ser todos os meus amigos aqui, essas meninas, .

seu Carlos o Mazinho, o João e dizer que os colaboradores que cuidam da nossa

cidade que vocês não são nota W não, vocês são nota mil, vocês são muito

importante para o nosso Município, então a senhora Presidente essas meninas tem

que bater parabéns para elas todo dia, acordar cedo, tem que cuidar da casa, de

filho trabalhar no sol quente desses, muitas vezes chovendo, então é um serviço

pesado como o vereador Aloir falou e parabenizar vocês mais uma vez, e desejo a

todos uma ótima semana Deus possa estar sempre no controle para que a gente

caminha e sempre no caminho certo". Com a palavra o vereador Vanderlel Alves

da Silva: " Quero agradecer a presença da Aparecida, a Eva, a Rosana a presença

de vocês nos colocam mais responsabilidade, e vocês puderam apreciar aqui, que

não tem projeto rejeitado não, a coisa aqui a gente vota e por unanimidade. Eu rsUy
quero dar um boa noite a todos que estão nos ouvindo pela rádio Câmara, mandar

um grande abraço para o nosso amigo Vereador Breno, dizer que a gente está
aguardando ansiosamente que ele retorne como a presidente disse na próxima
sessão, mandar um grande abraço para minha filha Lara, um beijo para minha fã

número um e dizer para vocês, como vocês puderam observar aqui a gente faz

crítica, criticar sem ofender e elogiar sem bajular, na mesma linha da Elisabeth eu

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

Ceimara 91/lunicipafrfe I6i1'a;:u
Estarfo ([0 "Espirifo Santa

o novo esfdcoo, oufono id precipud, e’ o mois bonlfo esfocoo quose sem o ferrivel
pondemid dondo ddeus do insuporfdvel veroo. Oufono frdgo bons venfos dos nossos
cordcoes, possdmos dificeis momenfos com covld e fempordls é mdnho oufonol
novo semono se lniclo rogdndo nesse did dominicdl o bencoo de Jesus e Mdrio, voi
emboro verdo soudode noo deixou seu insuporfdvel cdloroo ofé peixe recldmou.
veroo dpesor de ser chuvoso o color subiu muifo poro o gronielro fol horroroso os
golinhos puserom ovos frlfos, oufono o color é suporfdvel ndo ouenfe como verdo
fudo flcd mois ogrddovel com esso bonlfo esfocoo. Hoie serel mois breve com esso
simples composicoo pols esfou bem mois olegre com o soido do veroo os esfocoes
forom divididos em quofro segmenfos iguois primdverd, primoveril, veroo de veroneio,
veronlco, oufono oufono! ou oufonico, inverno, invernodo e invernio. Enfoo pordbéns
do nosso poefo Lino Boroni por lembror do nosso Coso sempre e me mondor umo
poesid poro due oqui o genfe lembre due o genfe fem cordcoo due o genfe erro
due o genfe dcerfo e due o genfe cominhd porque é fodos procurondo dor o seu
melhor poro fodos um obrdco meninos, ogrodeco por vocés esforem oqui, nosso
grofidoo e obrigodo por mois esso noife de frobolho dgrodeco o Deus, fenho difo.
obrigddo". Com o polovro o vereodor Renafo Luiz Ramalho: “Boo noife o fodos oqui
presenfe, oos ouvinfes do rodio comoro, é so pordbéns oos colegos vereodores pelos
frobolhos de hoie e due fenhom fodos umo ofimo semono". Com o polovro o
vereodor Jose Carlos Ferreira dos Sanfos: “Agrodecer o presenco de fodos oqui que
eu fenho um prozer, mlnho honro de ser fodos os meus omlgos oqui, essos meninos,
seu Corios o Mozlnho, o Jodo e dizer due os coloborodores que cuiddm do nosso
cidode que vocés noo soo nofd 10 noo, vocés soo nofd mil, vocés soo muifo
imporfonfe poro o nosso Municipio, enfoo d senhoro Presldenfe essos meninos fem
que bofer pordbéns poro elos fodo did, dcordor cedo, fem due cuidor do coso, de
filho frobolhor no sol duenfe desses, muifds vezes chovendo, enfoo e’ um servico
pesodo como o vereodor Aloir folou e porobenizor vocés mois umo vez, e deseio o
fodos umo ofimo semono Deus posso esfor sempre no confrole poro que d genfe
cominho e sempre no cdminho cerfo“. Com o polovro o vereodor Vonderlei Alves
do Silva: “ Quero ogrodecer d presenco do Aporecido, o Evo, o Rosono o presencd
de vocés nos colocom mois responsdbiliddde, e vocés puderdm oprecidr oqui, due
noo fem proiefo reieifodo nod, o coiso oqui o genfe vofo e por unonimidode. Eu
quero dor um boo noife o fodos que esfoo nos ouvindo pelo rodio Comdro, mondor
um gronde obrdco poro o nosso omigo Vereodor Breno, dizer que o genfe esfo
oguordondo onsiosdmenfe que ele reforne como o presidenfe disse no proximo
sessoo, mondor um gronde obroco poro minho filhd Lord, um beiio poro minho fo
ndmero um e dizer poro vocés, como vocés puderdm observor oqui d genfe fdz
crificd, crificdr sem ofender e elogior sem boiulor, no mesmo llnho do Elisobefh eu
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peço desculpa a fados funcionários da prefeitura e em nome da Câmara o senhor

Guilherme ele fava substituindo o Otávio Maioli foi infeliz em uma colocação, mas já

pediu desculpas, pediu perdão, e vai também as minhas desculpa para vocês, e

nome do ilustre vereador senhor Guilherme. Muito obrigada senhora Presidente é isso

que eu tenho para dizer. " Com a palavra o vereador José Fábio Demuner: "também

quero agradecer deixar também uma boa noite aqui todos os servidores aqui do

município, ao Mazinho também parceiro, ao João Reis também um grande am/go

parceirão, desejar também um boa noite a todos os ouv/ntes da Rádio câmera, boa

noite você que está nos ouvindo aí Breno forte abraço meu amigo tá fazendo falta

aqui com certeza, fazendo muita falta aqui na Câmara sua cadeira tá aqui, e

esperamos que rápido você vai estar de volta aí para a gente estar no trabalho junto,

e dizer que o nosso trabalho como vereador ele está sendo feito, ele está sendo feito,

quer fazer as ind/cações, está fiscalizando, está cobrando né, as vezes as pessoas tão

até achando que a Câmara é muito enjoada e é isso e aqu/7o, uns comentam de um

jeito outros pensam de forma diferente, mas o nosso trabalho é cobrar, é indicar, é o

que o vereador Vander/ei a chave do o cofre só quem tem o prefeito, então a gente

tá indicando, se pegar todas essas indicações do ano passado, desse ano e fizer,

rapaz Ibiraçu vai ser uma cidade modelo, porque já tem muita indicação, do ano

passado foram 326 agora já estamos aqui com 57 desse ano né foi hoje a última 57,

então se o prefeito pegar essas indicações, gente é de tudo quanto é lugar, do

interior, é estrada, é muro, alambrado, é rua, é placas, igual a vereadora Elizabete

fez a indicação do ano passado, Aloir já repetiu de novo, Vanderlei já fez ano

passado repetiu de novo, eu não fiz nentiuma indicação porque eu estou

aguardando que seja feita pelo menos algumas indicações que eu já fiz ano

passado, fõ aguardando, to guardando e tô com esperança que as coisas vai sair

que as coisas vai melhorar porque a cobrança é muita, todo dia tem gente das

comunidades ligando é para mim, eu tenho certeza todos vereadores reclamando

dentro do município, então as reclamações chegam e a gente tá passando em

forma de indicação, pedindo ao secretários a gente está jogando bola para frente,

e a gente tá com esperança que Executivo e/e faça isso, que a chave do cofre né

Vander/ei tá na mão dele é o que tenho dito ai, que tenhamos uma semana

abençoada por Deus uma boa noite a todos" Presidente Valéria dos Santos Rosaiém:
"Eu gostaria de agradecer NIrene, da Fabiana, Lizete, Aparecida, da Eva, da

Mundica, João Reis, do tVazinho, do tviarquinhos loló também né que eu não está

mais esteve aqui, do Geremias Depizzol, do senhor também né que está aí, seu Carlos

também, é gostaria de dizer para nossas colaboradoras da limpeza pública que

muito assim, que para além do que você já presta de serviço de excelência para
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peco descuipo o fodos funciondrios do prefeifurd e em nome do Comdro o senhor
Guilherme ele fdvd subsfifuindo o Ofdvio Mdioll foi infeliz em umo coiococdo, mos id
pediu desculpos, pediu perdoo, e voi fdmbém os minhds descuipo poro vocés, e
nome do ilusfre vereodor senhor Guilherme. Muifo obrigodo senhoro Presldenfe é isso
que eu fenho poro dizer. " Com o polovro o vereodorJosé Fabio Demuner: “fdmbém
quero ogrodecer deixor fdmbém umo boo noife oqui fodos os servidores oqui do
municipio, do Mozlnho fdmbém porceiro, do Jooo Reis fdmbém um gronde omigo
porcelroo, deseior fdmbém um bod noife d fodos os ouvinfes do Rodio comero, bod
noife vocé due esfo nos ouvindo oi Breno forfe dbroco meu omigo fd fozendo folfo
oqui com cerfezo, fozendo muifo folfo oqui no Comoro suo codeiro fo oqui, e
esperomos que rdpido vocé voi esfor de volfo oi poro d genfe esfor no frobolho iunfo,
e dizer que o nosso frobolho como vereodor ele esfo sendo feifo, ele esfo sendo feifo,
quer fozer os indicocoes, esfo fiscdlizdndo, esfo cobrondo né, os vezes os pessoos foo
ofé ochdndo que d Comdrd é muifo enioddo e é isso e oouilo, uns comenfom de um
ieifo oufros pensom de formo diferenfe, mos o nosso frobolho é cobror, é indicdr, é o
que o vereodor Vonderlei d chdve do o cofre so duem fem o prefeifo, enfoo d genfe
fo indicondo, se pegdr fodos essos indicdcoes do ono pdssddo, desse ono e fizer.
ropoz ibirocu voi ser umo cidode modelo, porque id fem muifo indicocoo, do ono
pdssddo forom 326 ogord id esfomos oqui com 57 desse ono né foi hoie o Ulfimo 57,
enfoo se o prefeifo pegdr essos indicocoes, genfe é de fudo duonfo é lugor, do
inferior, é esfrodd, é muro, oldmbrodo, e’ ruo, é plocos, iguol d vereodoro Elizobefe
fez d indicocoo do ono pdssddo, Aloir id repefiu de novo, Vonderlei id fez ono
pdssddo repefiu de novo, eu nod fiz nenhumd lndicocoo porque eu esfou
oguordondo que seid feifd pelo menos olgumds indicdcoes que eu id fiz ono
pdssddo, fo oguordondo, fo gudrdondo e fo com esperdnco que os coisos voi soir
due os coisos voi melhordr porque o cobrdnco e’ muifo, fodo did fem genfe dos
comunidodes ligondo é poro mim, eu fenho cerfezo fodos vereodores recldmondo
denfro do municipio, enfoo os recldmocoes chegdm e d genfe fd possondo em
formo de indicdcoo, pedindo do secrefdrios d genfe esfo iogdndo bold Doro frenfe,
e d genfe fo com esperdncd que Execuflvo ele fdco isso, que o chdve do cofre né
Vonderlei fd no moo dele é o que fenho difo oi, que fenhomos umo semono
dbencoddo por De us umo boo noife o fodos" Presldenfe Valéria dos Santos Rosalém:
“Eu gosforid de ogrodecer Nirene, do Fobiond, Lizefe, Aporecido, do Evo, do
Mundico, Jooo Reis, do Mozinho, do Morquinhos Iolo fdmbém né due eu noo esfo
mois esfeve oqui, do Geremios Depizzol, do senhorfombém né que esfo oi, seu Corlos
fdmbém, é gosforid de dizer poro nossos coloborodoros do limpezo poblico due
muifo ossim, que poro olém do due vocé id presfo de servico de exceléncid poro
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genfe, que é deixar a minha a nossa cidade iimpa o que me encanta em vocês, Eva

sabe disso né porque está sempre aqui por perto de casa é o sorriso que vocês têm,

independente do que está acontecendo, as vezes eu passo e dou um sorriso e vocês

correspondem e o que é isso, meu Deus. olha aqui disposição né, como vocês

gostam do que vocês fazem e fazem com cuidado, então assim minha perna

gratidão meu carinho por isso, eu gosto muito né de cumprimentar as pessoas e eu

nunca passei por uma de vocês, sorrir de volta então é a força né da mulher mesmo,

essa garra que vocês tem, e dizer para dizer para vocês mais uma coisa vocês pegam

no serviço cedo, tem que chegar em casa, não é fácil, é um serviço pesado, sol,

chuva aí você chega em casa e vocês tem filho para cuidar, você tem roupa para

dar conta, tem almoço para fazer, e vocês dão conta disso, Ah, mas isso, nossa que

bacana que elas dão conta disso, mas as vezes não dá vontade de fazer almoço é

de lavar roupa vou fazer nada mas a genfe sabe que a gente tem esse compromisso

com a família então assim minha admiração por cada uma de vocês, contém com

a Câmara sempre né, agora participem mais né, vocês hoje trouxeram uma energia

muito bacana para Câmara quando a população vem é muito bom, eu estendo isso

ao João, ao Mazinho, o seu Carlos, participem mais vezes, a Câmara ela se alegra e

ela precisa da participação da população. Gostaria de mandar um abraço para o

meu amigo né Vereador Breno, porque hoje eu tive na casa dele ele já tá em Ibiraçu

em breve, breve, se Deus quiser dia 4 de abril ele vai estar aqui conosco, não

havendo mais nada a tratar declaro encerrada a presente sessão de uma boa noite.

" A seguir, não havendo mais Vereadores para se pronunciarem, a Senhora

Presidente declara encerrado a presente Sessão e, para constar, lavrou-se o presente

Ata, que após lida por mim Secretário da Mesa Diretora,
vai por todos assinada conforme.
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genfe, due é deixor d mlnhd d nosso cidode limpd o que me encdnfo em vocés, Evd
sobe disso né porque esfd sempre oqui por perfo de coso é o sorriso que vocés fem,
lndependenfe do due esfo oconfecendo, os vezes eu posso e dou um sorriso e vocés
correspondem e o due é isso, meu De us. olhd ddul disposicdo né, como vocés
gosfdm do due vocés fozem e fozem com cuidodo, enfoo ossim minhd pernd
grdfldoo meu cdrinho por isso, eu gosfo muifo né de cumprimenfdr os pessoos e eu
nunco possel por umo de vocés, sorrir de volfo enfoo é o forco né do mulher mesmo,
esso gdrro due vocés fem, e dizer poro dizer poro vocés mois umo coiso vocés pegom
no servico cedo, fem due chegdr em coso, ndo é focil, e’ um servico pesodo, sol,
chuvd oi vocé chego em coso e vocés fem filho poro cuidor, vocé fem roupo poro
dor confo, fem olmoco poro fozer, e vocés doo confo disso, Ah, mos isso, nosso que
bocono due elos doo confo disso, mos ds vezes noo dd vonfdde de fozer dlmoco é
de lovor roupo vou fozer nodo mos o genfe sobe que o genfe fem esse compromisso
com d fomilid enfoo ossim minhd ddmirdcoo por cddo umo de vocés, confém com
o Cdmoro sempre né, ogord pdrficipem mois né, vocés hoie frouxerom umo energid
muifo bocono poro Comdro quondo o populocoo vem é muifo bom, eu esfendo isso
do Jooo, do Mdzinho, o seu Corios, pdrficipem mois vezes, d Cdmoro eld se dlegrd e
eld preciso do porficipdcoo dd populocoo. Gosforio de mondor um obroco poro o
meu omigo né Vereodor Breno, porque hoie eu five no cdsd dele ele id fd em lbirocu
em breve, breve, se Deus duiser did 4 de obril ele voi esfor oqui conosco, noo
hovendo mois nodo o frofor decloro encerrodo o presenfe sessoo de umo bod noife.
" A seguir, noo hovendo mois Vereodores poro se pronunciorem, o Senhoro
Presldenfe decloro encerrodo o presenfe Sessoo e, poro consfor, lovrou-se o presenfe
Afo, que opos lido por mim, , Secreforio do Meso Direforo.
voi por fodos ossinddo conforme.
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