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ATA DA ? 1" SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBÍRACU

09/05/2022 ^
No dia 11 do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, em recinto próprio, à hora

regimental, sob a presidência da Vereadora Valéria dos Sanfos Rosalém, realizou-se

a 9'' Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Ibiraçu. A Senhora Presidente após

saudar a todos solicita ao Secretário da Mesa, Vereador Breno Ludo Andrade de

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

quórum regimental, informando o secretario que todos os Vereadores se encontram
presentes na 11" Sessão Ordinária de 2022. Havendo quórum legal, a Senhora

Presidente declara aberta ali" Sessão Ordinário da Câmara Municipal de Ibiraçu do

exercício de 2022. Após a presidente Aloir Piai, 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 Provérbios, Capítulo
31, Versículo 28-29, 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 se encontra cidadãos inscrito para o uso da Tribuna
Livre da Casa. Declaro encerrada a 1" parte desta Sessão Ordinária. Ato contínua
abrindo o 2° parte da Sessão Ordinária, a Presidente solicita ao Sr. Secretário que
proceda a leitura do resumo da Ata da 10" Sessão Ordinária da Câmara Municioí^l,
realizada no dia 02 de maio de 2022, informando o Secretário, que o resumo da Ata

da Sessão anterior foi repassado previamente a todos os Vereadores para leiturc^
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 1 r Sessão
Ordinária é composto das seguintes proposições: EXPEDIENTE ORIGINÁRIO DO
EXECUTIVO MUNICIPAL: Oitiva com o Secretário Municipal de Agricultura e

Desenvolvimento Rural, Elias Pignaton Recla para a exposição de informações e
esclarecimentos pertinentes aos fatos suscitados no OF/CMI/N." 067/2022. (Ordem do

Dia). EXPEDIENTE ORIGINÁRIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Projeto de Lei CMI n.»
008/2022, que "Dá nome à Rua que especifica no Bairro São Cristóvão" de autoria
do Vereador Aloir Piol, com os pareceres das Comissões Permanentes Pertinentes.
(Ordem do Dia). Moções CMI n.°s 012 e 0/3 de 2022 de autoria da Vereadora

Elisabete Ramos Molbar. Requerimentos CM/ n."s 027 a 30 de 2022 de autoria dos

Vereadores Valéria dos Santos Rosalém e Breno Lúcio Andrade de Oliveira. (Ordem

do dia). Indicações CMI n."' 077 o 079/2022, de autoria de diversos Vereadores

(Ordem do dia). Ofícios e Correspondências diversos, a Presidente acusa o

recebimento e informa que o mesmo se encontra sobre a Mesa e ò 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 do palavra na
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presente sessão os Vereadores £//zabefe Ramos Ata/bar e Breno iuc/o Andrade de

O/iVe/ra, que dispõenn do prazo de 10 (dez) minutos para seus pronunciamentos. Com

o palavra a Vereadora Elísabefe Ramos Malbar: "Boa noite a fodosl Início o meu o

meu pronunciamento agradecendo aos ouvintes da rádio Câmara e aqueles que

estõo assistindo através do VouTube, desejando um boa noite e agradecendo por

estarem prestigiando o nosso trabaiho. Quero agradecer o presença do Secretário

de Agricultura Elias Rec/a, muito obrigado por ter vindo agradeço a presença de

João Reis e Rafaela que também se encontra no plenána eu quero começar

dizendo que essa semana passada estivemos aqui a presença, solicitado por ela a

Secretária de Saúde Irís, aonde ela convidou também o SAMU para que estivesse

nessa Casa, nos informar como funciona o SAMU para que a gente pudesse,

também responder a comunidade quando nos cobra a falta de atendimento do

SAMU, alguns agradecem outros não entendem direito. Estiveram aqui o Jacson

Coordenador do SAMU e o Bruno que é o enfermeiro, que faz parte também da

equipe, e/es estiveram aqui e nos colocaram as condições e explicaram como

funciona, a gente também se colocou à disposição, para ver se junto Estado a gente

pudesse trazer mais algum avanço, mais essa parceria do SAMU com o pronto-

socorro, com a Secretária isso é muito bom, porque na verdade tudo que ocorre no^f-

Município passam pelos dois, quanto mais o//nhados eles estiverem para saber de

quem é o trabalho e como funciona melhor a gente vai atender a comunidade

então muito obrigado a Secretária Irís, que tem se mostrado como uma boa, está

como ótima cuidadora dessa pasta da Saúde então fica com os parabéns para

Secretária irís, agradecendo por ter trazido essas informações e dizer que é muito bom

que a gente pode se sentir mais seguro, também quero agradecer a íris porque hoje
a saúde mental mudou de casa e uma casa que a princípio pensei que eles pudesse

senf/r, achando que eles estariam indo para um local coiso, ao contrário, eu procurei

a casa é uma casa muito boa, o Penha que é artesã e cuida da saúde mental tá

muito feliz com a casa nova eu tive esse cuidado de buscar essa informação, a casa

tem espaço bem harmonioso a casa possui banheiro, uma excelente cozinha e ali

vai acomodar e eles vão poder fazer vários trabalhos com a saúde mental. Então

mais uma vez Irís, bacana, assim como você me disse também que os uniformes já

estão sendo providenciados, porque é muito importante o gente poder saber que . ,

eles vão estar bem cuidados e sabendo que ali são pessoas especiais, que precisam w

de cuidados especiais, então mais uma vez parabéns Irís pela mudança hoje e eu

tenho certeza, como a Penha falou a casa vai ser de muita felicidade, então eu fico

muito feliz, quando a m;nha certeza vai de encontro com o que é melhor para os \y

nosso munícipes, para essas pessoas que precisam estar fazendo algum trabalho

para desenvolver a mente e para ocupar o tempo, parabéns. Outra coisa que tive o
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prazer de participar foi arte na rua, feita pela secretaria de turismo na semana

passada e que arte na rua, pelo Secretário Félix foi multo bacana a gente encontrar i

comunidade, a gente festejar o dia das mães, participar ali das barraquinhas que ^
estavam com comidas deliciosas tinha uns caldos deliciosos, tinha pastel em favor

dos animais de rua, que ele se juntaram e fizeram a barraquinha para ajudar os 1
animais de rua, então assim que são pessoas que desenvolve esse trabalho com

animais e eu adorei, foi muito bacana, a música Sandra de Laia deu um show, a ri

banda, o congo deu um espetáculo foi muito bacana, muito bacana o congo tá OW
vindo com uma ala jovem, assumindo o trabalho dos antigos que estão lá também,

mais estão deixando os seus legados para os jovens, fiquei muito feliz, muito bacana

o Congo e também o Coral Italiano que o Secretário Elias Recla levou, ele está u

envolvido com o Coral Italiano e foi muito bacana apresentação deles, ainda teve

um carro fazendo linguicinha, queijo, uma noite muito agradável na qual tivemos a O
honra de participar, meus amigos Renato Ramaiho e Vanderfei Alves da Silva que

também esteve lá prestigiando, foram os que eu encontrei lá no evento, então \

parabéns, foi muito bacana e que venha outras arte na rua para que a gente possa /; ./j
está divulgando no município as pessoas fazem como renda e muito bacana, foi bem

agradável e como foi dia da mãe o nosso acadêmico e poeta Uno Barone me .|V l
mandou uma poesia, então eu vou ler para vocês a poesia do nosso poeta Uno \^J/
Barone. "Mensagem poética mãe! Ore, cante neste dia, alegre como pássaros nos

ares. Lembre-se- se durante a pandemia milhões deixaram seus lares. Gratidão, você

não pereceu a estrela da alvorada brilha, comemore, agradeça adeus você está

com sua família. Quantas mães partiram deixaram seus anjinhos. Hoje, soluçam e

choram dizendo!... volte minha mãezinha. Bilhões de famílias enlutadas distante do

se/o da sociedade um mar de lagrimas derramada em dois anos de infelicidade. Esta

homenagem tem afetivo, para o povo brasileiro, não há distância e nem motivo que

impeça para chegar ao mundo finfeiro o amor divino materna!, ele é sem

comparação não existe outro igual ele vicejar do fundo do coração para levar ^ J
mensagem de carinho, as mamões neste dia especial escrevo uns simples versinhos Õ p
dirigindo um abraço cordial. Mãe, é mão que conduz o lume na escuridão, ela

transforma trevas em luz, rompe tempestade sem timão. O amor de mãe é capaz de

amenizar qualquer dor, com maestria ela faz de um grão de areia uma fortaleza. Faz ̂
tudo com sutileza, pode se vangloriar, pois, na língua portuguesa não existe palavra ^
para rimar. Ao acolher-nos com amorno ventre, primeiro lar da vida, missão que deu

o Criador uma benção a ti concedida em teu olhar brilhante luz, iluminando nossa

existência, ao bom caminho ela conduz, com fé, carinho e benevolência". Parabéns,

Uno Barone, gratidão, agradeço em nome das mães, muito obrigado por se fazer

presenfe nessa Casa de Lei, bom trabalho a todos, eu tenho que cumprimentar a
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mesa minha presidência peço desculpa por fer quebrado protocolo ao seu

secrefárío e ao seu vice-presidente, comprimento meus pares em nome do meu

parceiro de bancada Renato Ramalho e desejo a todos um boa noite de trabalho e

obrigada". Com a palavra a Vereadora Breno Lucio Andrade de O/íveíra;" Boa noite

todos amigos vereadores aqui presente o João Reis que acompanha a sessão, e o

Secretário Blias por ter vindo aqui a convite da presidente e dos demais vereadores

para poder para esclarecer alguns fatos, minha esposa está presente, todos os

ouvintes da rádio Câmara e as pessoas que tem oportunidade também está

acompanhando a questão pelo nosso canal no YouTube. Gostaria de príme/ramenfe

e começor agradecendo e parabenizar a Secretária Ires por ter tomado a iniciativa

de vim até a Casa para esclarecer algumas questões relacionadas ao SAMU,

momento muito importante uma vez que não tínhamos ai todo o conhecimento de

como funciona essa base dentro do nosso município, inclusive tivemos a informação

que logo quando o SAMU começou na cidade de Vitória à 16 anos atrás, se estiver

errado os vereadores me corrigir, houve essa divergência que estamos encontrando

no nosso município, mais como dizem os representantes, o SAMU ainda é neném

aqui, então a gente vai estar cativando para melhorar os trabalhos em parceria com '

a Secretaria de Saúde, e falar para a população, é um protocolo é o funcionamento \
do SAMU, mu/fas pessoas reciamam da maneira que o atendimento é feito, mas é

padrão, como falei em Vitória já tem 16 anos que vem atuando, e esse mesmo

padrão também é usado em Vitória, a 16 anos, e hoje a população já tem esse .

entendimento, já viu que é efetivo esse trabalho, seguindo esse protocolo é para

melhor atender a população, para quando uma unidade tem que se mover, sair de

uma base para fazer um atendimento, já sai com todos os materiais necessários para

poder ter o melhor atendimento possível as pessoas que precisam. Quero deixar a

disposição o da população, quem tiver dúvida quanto ao funcionamento quiser tá

buscando informação, pode chamar no meu canal no WhatsApp 'Gabinete ON'

que esta a disposição da população para poder passar essas informações. Hoje eu

recebi algumas reclamações relacionado a estrada que liga o lixão, lá em cima onde ^
tem 05 descartes de alguns resíduos, que abriram uma vala no me/o do caminho, não

sei quem foi o responsável, mas prejudicou algumas pessoas principalmente os

apicultores. Então é bom abrir o diálogo para ver e tentar resolver esse probleminha

que saiu ali o mais rápido possível. E outro ponto que eu queria abordar aqui, senhores

vereadores, população de Ibiraçu é sobre as reclamações que temos visto com

muita freqüência, principalmente nas redes sociais, e eu tenho certeza que todos •

vereadores aqui também tem recebido essas reclamações pelo WhatsApp, em

ligações pela rua, quando somos abordados, em relação ao lixo, principalmente na

parte Urbana, em relação as estradas do nosso município, e o vereador não pode
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perder, esse senso de cobrar, eu acrediio que quando o vereador perde essa

oportunidade de estar cobrando, eu vejo que estamos perdendo umas das

príncipais funções que temos para opresentar o população, então diante de tal

reclamação eu vejo que essa Câmara tem trabalhando muito para poder contribuir

com o Executivo Municipal, muitas pessoas falam que o vereador ele ta ali criticanda,

perseguindo, mais na verdade o vereador ele está aqui para cobrar, para

representar a necessidade que é o anseio da população, e quando o executivo

encaminha um projeto para essa Casa todos esses projetos que foram

encaminhados aqui, principalmente quando fala da questão das Comissões de

Justiça e Redação e Finanças e Orçamentos, as vezes coloca alguma emendo do

projeto mas é com a intenção de melhorar o projeto, e aprovar um projeto com

qualidade e com consciência e assim ajudar o Executivo Municipal, todos os projetos

que foram aprovados aqui nessa Casa ele tem um estudo, a gente procura conversar

com o executivo para poder enfender qual a necessidade real de tal projeto, e que

esse projeto pode estar beneficiando nosso município, e junto com o benefício do

município vem a qualidade de vida da população o, eu entendo dessa maneira.

Então quando nós aprovamos um projeto aqui senhora Presidente, é com esta visão,

visão de escolher o que é melhor para o nosso município, melhor para nossa

população, mas em relação a isso nós temos que receber, não como parlamentar

mais como população, a população ela tem que receber uma contrapartida do

Executivo Municipal que é o que? O que a população necessita todos os dias, que é

a melhoria. Então à medida que o projeto sai daqui, que é aprovado, o Executivo

Municipal tem a obrígação de mostrar esse resultado, para verse diminui esse índice

de reclamação e verse a máquina pública consegue fazer um trabalho mais efetivo

no nosso município, já vamos ali para um ano e cinco meses de gestão e ainda

continuamos recebendo as mesmas reclamações, sobre os mesmos problemas que

vêm atravessando o município, mas é um segundo ano de gestão que cria muita

esperança nesse vereador, para que a gestão tome um rumo, que encontre um

objetivo e posso ofertar para população um serviço público de qualidade no serviço

público mais efetivo. Então aqui não vou deixar de cobrar jamais, que esse serviço

venha sendo feito, produzido com qualidade, mas nós temos que entender o que

que tá acontecendo, que muitas vezes o simples não está sendo feito. Hoje vamos

ter uma oportunidade muito boa de esclarecer muitas coisas, agradeço mais uma

vez a presença do Secretário aqui, e deixo também em nome dos vereadores que

seria muito bem vindo a presença dos outros secretários aqui nessa Casa para poder

está passando um diálogo de toda sua linha do tempo de frente de suo pasta para

mostrar quais os objetivos que as secretarias tem para alcançar dentro do município,

e quais os objetivos que as secretarias tem em relação a qualidade de vida da
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popufaçâo, e f/ca aqui iambém o convíie paro os oufros secretários, e até mesmo

para o chefe do executivo, se quiser está vindo aqui na casa explanar todos os seus

objetivos para a população, para a gente tomar um norte dessa gestão e começar

realmente ver que estamos aqui cobrando de fato que entram num ouvido e sai no

outro, e que de fato nos cobramos e efetivamente esses serviços são executados

pela gestão, tenho dito." Após os pronunciamentos, o Senhora Presidente declara
encerrada a segunda parte da 11° Sessão Ordinária dedicada ao expediente e
declara aberta e iniciada a terceira parte da 11° 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 as matérias a serem deliberadas na sessão

são os seguintes: PROPOSIÇÕES ORIGINÁRIAS DO EXECUTIVO MUNICIPAL: Oitiva com
o Secretário Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Sr. Elias Plgnoton Recla
para a exposição de informações e esclarecimentos pertinentes aos fatos suscitados

no OF/CMl/N.° 067/2022. A Presidente convida o Sr, Elias PIgnaton Recla, o Secretário

Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural, para ocupar a Tribuna desta Casa,

ficando à disposição para tecer as considerações que entender pertinentes a

respeito, exclusivamente, da matéria objeto da convocação, para, depois, abrir ao
Vereador proponente e aos demais a oportunidade para suas intervenções e

questionamentos. A Senhora presidente inicia explicando o motivo do convite ao
Secretário, se tratando de uma máquina que estaria em um terreno que não é do

prefeitura há bastante tempo. Com a palavra o Sr. Secretário Elias Pignafon Recla: "

Gostaria de desejar um boa noite, a senhora presidente, aos Vereadores, aos que se

encontram aqui presentes, e saldar a você, a Bete e a esposa do Breno pelo dia das

mães. É a gente poderia explicar a respeito da máquina, é uma Patrol New Holland,

ela tem cinco anos que está na prefeitura, acho que chegou na gestão do Duda,

não sei! E essa patroa tem um currículo não muito bom ela começou a dar problema

na gestão do Duda em 2020, assim eu soube, ela ficou dez meses parada, por causa

de um arranque, e eles quiseram até fazer o motor da Patrol, esse arranque foi

descoberto no último momento, que não era o motor, uma máquina complicada,

depois disso aí ela ficou até setembro de 2020, depois colocaram para funcionar

novamente, veio a calhar novamente em novembro, era uma máquina que pouco

se lavava, porque os equipamentos da prefeitura tinham pouca, a gente está com

problema na lavagem e lubrificação, acho que todo equipamento é igual tem que

ser feito manutenção preventiva, entendeu, para se ter um equipamento adequado

para trabalhar, principalmente na área agrícola, está sendo usada muito em local

de ferra, lama, quando se tem chuva e as diversidades. Então em setembro ela

ocorrer um problema, Presidente e demais vereadores. Ocorreu um problema por

causa de um relé, foi comunicada a secretaria, setembro de 2020, foi comunicado
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vazamento de óleo, botara para funcionar, ela funcionou, só que nesse mês

trabalhou, setembro, outubro e novembro no final de novembro ela deu pane de

novo, ela fava com Joãozinho trabalhando na região de Alto Bergamo, ela pegou

fogo no rabicho todo da máquina, veio a parar de novo, até agora mês de abril de

202 J, ficou parada porque, compra rabicho, não compra rabicho, concerta rabicho,

devido as dificuldades hoje na política de licitação, e a habilidade das pessoas hoje,

você não tem pessoas especializadas direcionadas para isso, ou é autorizada ouéa

oficina que tem que abranger essa dinâmica aí. O que que acontece, consertaram,

foi feito um paliativo ela voltou a funcionar. O que que aconteceu? Funcionou, três

meses, novamente né, que votou em setembro novamente, quer dizer de abril...

Depois de maio, trabalho novamente (2021), quebrou... correia ela travou, a gente

procura daqui, procura dali mecânico, não se encontra, a minha preocupação eu,

acho que deveria ter uma pessoa especializada na prefeitura para fazer as análises

técnica de cada equipamento, se você manda para oficina, tem que ter três

orçamentos, a dificuldade hoje muito grande fazer manutenção, e se pede a uma

pessoa ele fica demorando não sei quanto tempo, demora o outro para orçamento,

e essas circunstâncias toda de atraso, toda essa demora toda. Ai, nós descobrimos

que era o relê, compramos o relê da máquina, ela já tinha chegado ali no Ferreiro,

que ela estava vindo de cima para baixo fazendo a estrada de Piadas e fazendo

palmeiras, aí ela parou, até eu falei com Manara, a gente precisa agilizar esse relé,

descobrímos que era o relê, veio um rapaz aqui, prestar serviço para gente, 2 meses,

3 meses mais ou menos, que foi, o Vinícius, aí a gente descobriu que era o relê, ele

entedia um pouquinho de mecânica, que a gente tentava fazer um paliativo que

ele trabalho para gente no período de 3 meses, saiu em dezembro, compramos o

relê, botou na máquina, a máquina começou a funcionar, ai fez um pente fino de

qualquer maneira,... o que aconteceu, travou tudo novamente, a trava da direção

e travou o sistema hidráulico, e a gente tá ai quebrando cabeça para ver um

especialista, para ver, como é que faz para funcionar. Quer dizer é uma máquina

problemática e vem de lá para cá dando dor de cabeça, e eu penso, precisamos

ter qualidade técnica para gente botar esses equipamentos para funcionar, as

demandas a gente troca tudo e fala...o Edson que do setor de frotas, é através dele

que dá a manutenção o, a gente faz os pedidos... era ele e o Fredsom que dava um

apoio técnico de manutenção, hoje a gente tem a situação dessa máquina que

ficou parada, a gente não consegue nem guinchar, ela ta funcionando, ela liga o

motor funciona perfeitamente, não tem nada queimado, o sistema hidráulico e de

movimentação ela não sai do lugar, a gente precisa de um especialista, eu lutei atrás

de um o gente tem que pagar por fora, uma situação que não temos condições, a

secretaria não tem habilidade para fazer, só através do frotas que está ligado à
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secretaria de obras, para fazer a manutenção dessa máquina. B uma situação que

eu não sei como vamos fazer, que a licitação quem ganhou foi a Linkcard de novo,

e ela nomeia oficinas autorizadas por ela, hoje ela a cobra 30% encima do serviço

para administrar, entendeu. Não sei se vocês sabem dessa situação, mas é questão

de ter muito custo é pouco resultado, eu não sei como a gente faria, porque a forma I

legal e a licitação, não tem jeito de sair dela, e as pessoas que ganha a licitação as ^
vezes não tem dão muita técnica ou muita abrangência para você fazer um trabalho ^
adequado. E essa máquina é um problema, é um problema difícil de resolver, a

situação que a gente pensa é ter uma abertura para a gente convidar a autorizada

New Holiand, que é especializada, para vim ver a máquina, porque hoje até agora

a gente não achou nenhum, todas as pessoas que liga,... Venho hoje, venho

amanhã, no mínimo nós já estamos há 20 dias pedindo a.. Link de dependente de A

L/nhares para ele vim dar a assistência, ele não teve fempo de vir fazer isso, é o que

tenho a dizer da máquina, entendeu, não é porque a gente não quer trabalhar, v

infelizmente é a dificuldade de manutenção, acho que temos que procurar não sei \
como fazer um termo aí de trabalho técnico, na minha opinião, já tentei, falei com o

pessoal da Link de São Paulo pedir para ela se a gente poderia contratar um técnico ^
especfo/ízodo de manutenção, não a oficina, porque a oficina pode essa hora

amanhã não pode, a gente não tem uma ligação direta para fazer funcionar, é /
difícil, não é fácil para a gente colocar um setor funcionando perfeitamente, mas a j \ ./\
gente faz a medida que pode, eu tô fazendo o que posso na secretaria de y
agricultura, deWdo a essas máquinas aí, entendeu. E não é fácil não, digo para vocês, '

se vocês quiserem ter a experiência de estalar todos os dias, estamos lá eu e o Cleiton,

um menino muito bom está me ando o maior apoio nas atividades e a gente tenta

achar mecânica de tudo quanto é lado, tem o Tum de Jacupemba, tem uma ,

empreso especializada em bombas injetara, mas elas não obrem mão, oi necessário \v

ela deveria... deveria ser um orçamenfo só? Deveria!, porque ficand mais fácil fazer

a manutenção, procuraria o menor orçamento, mas como é que se faz, tira uma

bomba injetara e leva um, levar para outro, ninguém quer fazer nada, não, ainda

ma/s paro prefeitura, é difícil achei que a pasta ia ser mais fácil de trabalhar, não está

sendo fácil, mais Deus é grande, e agora temos que achar um caminho e botar as

definições, e botar esse setor de estrada, o que a gente tá fazendo, agora vocês

aprovaram aí para a gente ter uma gerência de /nfraesfrufura, e essa pessoa fica 24

horas em cima disso, porque senão não dá conta, porque se preocupar com

manufençõo e se preocupar com estradas, e se eu falar para você assim que que \y
você fez na agricultura, a gente não fez coisas importantes que eu penso que deveria

fazer, ...fava respondendo teu não sei como é que vai ficar a Secretaria de Meio

Ambiente agora, mas a gente responder por duas secretarias, vou dizer não é pouco

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



Câmara MunicipaCcfe iSiraçu
Estado do 'Espírito Santo

trabalho não, é muito trabalho, né Valéria que você foi Secretária de ação sociai e

ser secretário de 2 ambientes, a minha preocupação é. Ibiraçu vive da agricultura,

especial é agricultura e a gente acha que tem que dar a maior importância nesse

setor total, espero que a gente consiga conciliar através das máquinas, a gente

pediu tem uma Patrol, da emenda Federal, tem uma Retro e eu pedi mais um

caminhão pipa, e uma basculante, para a gente trabalhar no mínimo com reverso/

daqui para frete para fazer os trabalhos necessários e adequado para um ambiente

de estrada, principalmente para as principais, para agricultor a gente fez o trabalho,

se vocês quiserem esclarecimento, trabalhamos esses dias atrás, fazendo um pente

fino, ajudando os agricultores, falei para ele vaze o principal que precisou de serviço

Independente de ter pedido ou não, você ajuda que a gente faz a dificuldade,

ainda não atendi a parti de Palmeiras, mas a principal já estamos recuperando, o

parte de Santo Antônio já tinha feito no início do ano, ... concertando a máquina

também e foi a máquina que ficou mais parada trabalhando aqui em Guatemala,

na região daqui para atender o pessoal que pegou fogo também, esses

equ/pamenfos precisa de manutenção e lavagem, é igual a sua casa se você não

limpa a casa não tem condições de funcionar com equipamento nenhum, e essa foi

a dificuldade da New Holiand, a máquina que se você quiser conversar com

operador que mexe na máquina que é o João é uma pessoa muito boa, dedicado

e ele se dedica ao máximo na situação, mas infelizmente se você não tiver\\

equipamento na mão você não consegue fazer a supressão para atender os nossos

amigos agricultores e Produtores Rurais, que é nossa alma de Ibiraçu e o nosso

orçamento." Na seqüência a presidente abre as perguntas aos vereadores. Com a

palavra Vereador Vanderlei: "primeiramente vou mandar um beijo para minha filha

Lara, e cumprimentar aqui o João Reis, o Tiãozinho e a esposa do Breno, para eu fazer

essas perguntas que vossa senhoria sabe do respeito a admiração que tenho pelo

seu trabalho, sendo que é a segunda vez que se disponham a vir aqui, que os outros

secretários sigam o exemplo, e o senhor está aqui na condição de convidado não

está na condição de convocado, e isso lhe daria o direito de recusar o convite e não

vir aqui, mas o senhor fez uma explanação muito bacana em relação a isso e sabe

que isso gerou problema de mais aqui na Casa, na cidade e hoje pela explanação

que vossa senhoria fez, seria muito simples que isso fosse resolvido, lá trás quando a

Câmara Municipal relatou esse fato, eu falei isso alguém deveria ter vindo aqui e

dado essa explicação o para a Câmara Municipal, porque matand ali todas aquelas /

conversas que teve a respeito dessa máquina, que casou um problema terrível até

de relacionamento de Legislativo com Executivo. E devo advertir para vossa sentiorío

que aqui foi feito um rito de perguntas e uma vai completar a outra, e a missão que

foi dada a mim é de fazer duas perguntas, perguntas simples, eu teria perguntas mais
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fortes para fazer para vossa senhoria, mas vou seguir o rito como bom vereador que

sou, obediente que sou e mais para frente pode ser que eu volte a intervir. Mas com

todo respeito a vossa senhoria vou direcionar a pergunta. Onde definitivamente se

encontra a Motoniveladora? E a segunda, quais os motivos que essa máquina não

veio para o pátio da prefeitura? Quais os motivos? Porque um bem público ficar 8

meses praticamente no meio do pasto encoberta, é um absurdo para esse vereador.

Que o senhor possa responder na íntegra. " Sr. Secretário Elias Pígnafon Recla: " Essa

máquina está na propriedade do Amarildo Ferreira, ela foi no maior ponto e até onde

ela conseguiu chegar, que ela estava ali trabalhando e aí ele como produtor rural foi

fazer uma peque na estrada dele, e quando ela desceu naquele ponto que ela está,

ela ficou, porque você não consegue guinchar, nenhum cairo prancha sobe lá, ele

tem um portal, só se quebra o portal dele para passar com a prancha, ela nõo anda,

ela travou as rodas, funcionar ela funciona só não movimenta, como está na casa

de uma pessoa de confiança ficou melhor deixar ela, por causa das atividade de

fazer manutenção, ela ficou esse período todo lá, sem objeção, a gente nõo

conseguiu tirar, até tentamos, mas não conseguimos colocar em cima da prancha

para descer daquele ambiente que ela está, então ali pertinho da casa do Ferreira

foi a melhor posição para deixar aquele equipamento, eu em confiabilidade cm o

proprietário, e graças a Deus a gente sempre ta fazendo a vistoria acompanhado]^
ela, as baterias a gente tira e recarrega e bota em um lugar para testar, e está \

perfeita, só precisamos achar um técnico especializado que tem legalidade dentro

da licitação que possa atender adequadamente e botar aquele equipamento para

funcionar se ela destravar oufomof/camenfe, por exemplo se for amanhã, o técnico

Ia vim sexta feira, marcou não veio, já passou uma semana e não veio, mas está lá

e acho que é o melhor local para a gente se movimentar, porque como você vai

carregar, além que a gente ter os carros irregulares, que a gente tem a prancha

nossa e não podemos transportar, aquela prancha está toda irregular desde os

tempos anteriores, acho que você deve saber, a gente faz uns paliativos ,

emergenciais mas temos que contratar uma prancha adequada para poder trazer

aquela máquina para cá, mas espero que essa semana ainda tem a solução

arrumando um técnico especializado para poder fazer aquela máquina funcionar,

ta bom." Com a palavra Vereador Breno: "Mais uma vez boa noite secretário, eu ^
gostaria de saber especificamente, você já até falou no começo, mas em especifico

você consegue me dizer quanto tempo essa máquina se encontra naquele local? E

no dia que essa motoniveladora quebrou ela estava dentro do terreno do senhor V
Amarildo Ferreira, correto? O que ela estava fazendo, no caso particular para ele,

quem era o motorista dessa máquina? Ela só tem esse motorista? E há quanto tampo

ele operava essa máquina? " Sr. Secretário Elias Pígnafon Recla: "Ele é funcionário

I  "V
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efetivo da prefeifura, ele deve ter mais de 30 anos, não sei o tempo de Joãozinho,

como operador, mais foi o único operador que trabalhou com a máquina e esse

momento que ela estava lá ele tem acesso roça dele também, quando ele faz o

pedido a gente atende, não é que seja particular, ele é o produtor, temos que

atender o produtor, ele foi fazer o acesso ali na casa que dá acesso a roça que tem

de café ali, naquele momento que ele tava fazendo automaticamente a máquina

fravoa que foi que a gente descobriu que era o relê, a gente comprou um relê botou,

o que aconteceu após, a gente desconfia que a gente vai ficar comprar um rabicho

todo para máquina funcionar entendeu, porque desde que ela pegou fogo ela só

vem dando problema não tem solução, e você sabe que circuito elétrico é um

equipamento que se quebrar, tem que saber onde é, só um especialista, até o rapaz

de Jacupemba, ele fez um trabalho para a gente e fez um levantamento da caixa

de comando dela que é eletrônica, ela tem que funcionar, a caixa ta ok, ele resefoa

igual faz com computador, e botar para funcionar, ela funcionou, só não está

funcionando o sistema que ta travando a direção, ela trava as roda. Você perguntou

quantos anos... " Vereador Breno; "Se você sabe especificar quanto fempo tem que

ela está lá? " Sr. Secretário Elias Plgnafon Recla:" Tem uns cinco para seis meses, mais

ou menos, que ela está lá, ela funcionou um período, deu problema no relê em

setembro aí focou novamente, funcionou um período travou e ficou de outubro para

cá ela ficou lá. " Vereador Breno:" E quanto a execução desse trabalho no terreno

do senhor Amaríldo, tinha necessidade de ter a nota do produtor para ser

executado? E se tinha a necessidade a secretaria tem a nota desse serviço. "Sr.

Secretário Elias Plgnafon Recla: "Tenho que ver lá, porque a gente não deixo de

atender independente, mesmo que tem a lei que pede que a nota fiscal seja

abrangente, se for desse jeito... fiz um levantamento em 2020 sobre a situação da

nossa agricultura e fiquei decepcionado, porque se eu exigir cobrar de todo mundo

eu não vou fazer estrada de ninguém, e ninguém de Ibiraçu vai ser atendido, nem as

pessoas próximas da zona rural que tem sítios e pedem para fazer as entradas, se eu

for pensar com esse critério não vou fazer nada, se for fazer para valer o que está na

lei que é 20h independente da nota fiscal de 20.000, porque já tem uma isenção de

140.000 isso é a atenção que tem a lei estadual isentou o agrículfor, e nós exigimos

um valor de vinte mil em nota fiscal para poder fazer até 20h trabalhada, ê
decepcionante a agrícultura nossa hoje, em termos...a produção de toneladas em

2020 que saiu em 2021 pelo IBGE foi 3.947 toneladas de café, a cana-de-açúcar que

produz caldo teve 13.000 toneladas, então eu não sei onde está o nosso café, nós

prec/somos recolher melhor para poder... Se vocês quiserem eu posso mandar até

a planilha do IBGE para vocês verem, a gente fica pensando assim... precisamos

melhorar nossa agrícultura, precisamos melhorar para que fique mais aqui, esses dias
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por causa disso eu perguntei a um agricultor onde ele botava, para quem ele

vendia, ele falou que vendia para Fundão. Infelizmente a gente precisa melhorar essa

diamina sentar e conversar com cada associação de produtor, com sindicato,

representantes para que a gente melhore essa dinâmica, porque o nosso município

é pobre, ainda precisa melhorar muitas essas dinâmicas, tem que melhorar muito

mesmo para fazer isso, e a Lei às vezes não respalda o técnico, entendeu Breno. "

Vereador Breno: "A questão dessa pergunta, porque que ela é muito importante, eu

recebi e acredito que alguns vereadores também, e já foi palco aqui na sessão de

relatando essas reclamações, e também essa denúncia ela chegou aqui através de

outros vereadores também que recebeu ali a foto e a imagem da máquina estava

lá, e dentro dessas reclamações pessoas tem, os produtores especialmente as vezes

relatam, que quando a máquina vai efetuar o serviço, como o secretárío relatou

talvez que não tenha a nota, deixa de cumprir essa ajuda para os outros produtores,

mais tem situações que não tem um direcionamento nessa ajuda, por exemplo, você

tendo os pontos 1,2 e 3 para atender, e alguns produtores falam, a eu to aqui no

ponto 2 passou direto do 1 e foi para o3,e deixou de me atender, isso é um tipo de

reclamação corriqueira, esse é o intuito de tentar entender como está sendo

efetuado, com objetivo desse trabalho." Sr. Secrefdrío Elias Pignafon Recla: "

respondendo Breno, eu tento cobrar todos os requerimentos, porque eu tenho

respaldo técnico de fazer um trabalho dentro do que pede a lei, certo, eu sei que

tem pessoas que não tem condições financeiras, trabalha para sobreviver, a gente

tem andado nas roças aí, e algumas pessoas nem pede, porque sabem que não vão

ter condições de apresentar uma nota fiscal, mas eu pergunto para você, se você

está passando num ramal, as vezes não sou eu que faço, passou num ramal, igual

esse ai passou esses dias, volta lá e faz eu peço para ele, independente, porque eu

acho que vai fazer e vai atender a gente, inclusive passamos na área de Fundão, em

Lombardia, Campim dos Sapé, são situações que a gente está independente disso,

fazendo o possível, nós temos 503KM de estradas, se você for olhar cada estrada

vicinal, independente da principal, juntando tudo da 503 Km, tem que fazer um bom

trabalho, e a gente conseguiu com as britas da Vale, fazer um trabalho diferenciado,

para não interromper o trânsito, e ela tem ajudado um pouco, fui para Santo Antônio

fazer a vistoria hoje e visitar alguns agricultores, e ver como está a situação da

estrada, para mim está boa, parte de Santo Antônio a Alto Bergamo que está ruim,

mas ela está adequada para trabalhar com a brita que a gente colocou no trecho

todo ficou bem compactado, choveu passou a patrol e ficou excelente, tem que

acetar? Tem! Tem que limpar? Temi Mas a gente vai precisar de equipamentos

adequados e uma equipe boa para fazer, espero que com dividindo as duas

secretarias a agricultura possa dar mais abrangência de que a gente está na
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expectativa nõo sei daqui para frente como a gente pode ficar, e dizer para vocês,

mas a gente quer agregar valores e fazer um trabalfio igual... A Valéria participou

com a gente na gestão do Jaiber, onde a gente adequou para o agricultor a

valorização da noto fiscal, foi feito um trabalho bom e Jaiber até ganhou alguns

prêmios por causa dessa atividade ai e o rendimento dobrou naquele período todo,

espero que a gente tenha uma boa habilidade para fazer esse trabalho e satisfazer

a todo mundo adequadamente, a gente ia pensando também em melhorar o

revisai, essa atividade, porque é a única que vai dar respaldo para ter menos

atividades com máquina, vai fazer ficar adequado e pensando nessa habilidade ai

vamos verse a gente consegue, inclusive estamos discutindo uma Ata de registro de

preço, para ter... para contratar uma equipe só para ver o resultado da estrada

pronta, eu sei, eu tenho propriedade e sei a necessidade de você ter uma máquina

te ajudando, muitas veze faz um requerimento.. Igual a pessoa não é atendida, as

vezes acontece sim, hoje eu tenho no município de Aracruz, mas eu seu e se possível

até o momento que eu puder estar na secretaria vamos ver se a gente qualificar isso,

espero a Deus que ele me de bom entendimento e discernimento para fazer. "

Vereador Fablo Demuner:" Quero também desejar um boa noite ao secretário Elias

Recla, a esposa do Breno, ao Tiãozinho, ao João Reis a todos que estão nos ouvindo

e assistindo pelo Yutube. Senhor secretário, vou fazer perguntas aqui, coisa simples,

mas vou fugir um pouquinho do assunto do que eu tenho para perguntar para o

senhor aqui, e dizer, o porquê de não chamar esse técnico logo para poder fazer

essa avaliação e passar paro a empresa estar fazendo essa o serviço? " Sr, Secretário

Elias Pignafon Recla: " Fábio o que que eu posso falar, a gente tem o equipamento,

operador deu problema notifica quem, hoje a gente tem a mania de usar o Zap, a

gente passa para a pessoa que é autorizada, aqui é o setor de frotas, a gente

depende deles no momento que ele tem a oportunidade ele que faz as OS,

solicitação ao gente faz de uma maneira ou de outra a gente faz, hoje eu to fazendo

por ofício, porque ai tem o respaldo para responder, antes fazia por Zap, e o setor de

frotas que tem que ser responsável pelas manutenções." Vereador Fablo Demuner:

"é porque seria o caminho mais certo uma máquina desse porte, deu um problema

levou um mecânico lá e viu que não é para ele, chamar um técnico para ser mais

vantajoso porque você leva um, leva dois, leva três, paga um, começa a pagar

outro, não vai sair um serviço certo, porque não é qualificado para isso, se você

chamar um técnico ele já vai em cima do problema, porque vai colocar o aparelho

vai identificar onde estar o problema, tô te falando porque, eu já acompanhei

máquinas no interior, a gente subia aqui no Santo Antônio, fazendo as principais e os

ramais, independente se tinha nota se o valor de 20.000, 20h, então quando a gente

saia em Pendanga, já sai os Ramais e as principal pronta, eu queria perguntar ao
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senhor também fugindo um pouquinho aqui, com quantas máquinas o senhor está

trabalhando hoje, moto niveladora nas estradas no interíor do nosso município?" Sr.

Secretário Elias Pignafon Recla: " Só a CarfepilaÍ20K, e a reto escavadeira que a

gene ta fazendo revitalização nas estradas, e onde tem problema de manilhamento

a gente já fez tudo. Palmeiras e Santo Antônio, e onde a gente vai poder fazer e as

revisões que foi planejado para executar. " Vereador Fábio Demuner: "Ta! Além dessa

máquina que ta no terreno do Ferreira, tem uma rodando e outra para consertar? Sr.

Secretário Elias Pignaton Recla:" Só tem duas patrol da prefeitura. " Vereador Fábio

Demuner: " Uma outra pergunta aqui, o operador ele é praticamente o Joõozinho,

eu também o acompanhei, que é desde a minha época, a pergunta que eu vou

fazer, o senhor até já respondeu, que ele é habilitado para isso né, então pela

experiência e pelo que eu conheço também, ele é habilitado para exercer essa

função aí é isso? Secretário Elias Pignafon Recía: Sim ele é especializado como o ...

também, que é outro profissional, que está aqui quase o mesmo período do

Joãozinho, tinha dois operadores são funcionários efetivos, a gente ta cobrando até

muito do ... porque tem que botar para funcionar durante do fim de semana, não é

fácil, o cara cansa né, vocês sabem que trabalhar com operação de máquina o

estres é muito grande, ele está sendo cobrado bastante, pra ver se ele dar toda

ênfase até que a gente pode até que consertar essa máquina" Vereador Fablo í

Demuner: " E quando ocorreu esse problema além do operador, tinha mais alguém i

acompanhando no caso a máquina? Secretário Elias Pignafon Recla: "Não costuma \
ésóo operador que acompanha, as vezes tinha a cantoneira que é o ajudante que

ia limpando, mas eu acho que não tinha, porque era o seu Maneu, e está

aposentado, então acho que estava sozinho...." Vereador Fablo Demuner:" A outra ^
pergunta é que se já tinha um planejamento para o conserto dessa máquina, o ̂
senhor já deu a resposta sobre essa pergunta, que era o que estava faltando para

essa máquina funcionar, então, na verdade não se sabe ainda, pode ser relê, talvez

uma bomba, depende desse técnico está vindo para fazer essa avaliação. "

Secretário Elias Pignafon Recla:" O técnico já foi solicitado, pelas autorízadas, mas

até agora não disponibilizaram a pessoa para vim aqui, porque eles atendem o. '

estado todo, então tem que ter paciência. " Vereador Fábio Demuner: "O senhor já

respondeu praticamente essa pergunta também, que foi em que ano essa máquina

foi adquirida? Sr. Secretário Elias Pignaton Recla: "Essa máquina deve ser de 2013, a

primeira gestão do Duda. " Vereador Fábio Demuner: " Mediante a essas perguntas,

agradecer o senhor aqui, pelo convite que essa casa fez para o senhor, como o <

vereador Vanderlei falou, se tivesse antecipado isso, não teria gerado tanto

desgaste, comeníarío e discussão a respeito dessa máquina, parabéns pela resposta.

" Vereador Alolr Pio/; "Gostaria de cumprimentar todas as pessoas que estão nos

<y
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assisfindo, e agradecer por ter aceitado o convite e ter vindo a câmara, que o senhor

não foi convocado foi convidado, se o senhor não quisesse vim nâo feria

necessidade, mais que foi muito importante a sua vinda porque essa máquina já

causou tanta dor de cabeça para nos vereadores e para o senhor também ^
secretário, porque do jeito que o pessoal cobra nós vereadores, cobra o prefeito d

cobra o Senhor, então foi muito bom, quase todos as perguntas que eu ia fazer você

respondeu, eu vou fazer uma. O prefeito ele foi comunicado que essa máquina está

lá, onde está? " Sr. Secretário Elias Pignafon Recla: "Eu penso que o frotas tenha feito

isso, porque habilidade deles, o frotas está na secretand de obras e tem que passar j
todas as habilidades e dificuldades que precisa para ser resolvida, eu penso, posso

até está enganado, mas o executivo tem que ser comunicado de todas as

dificuldades do que precisa, porque eles tem que dar, para mim eles tinham que dar

os equ/pomenfos funcionando, a gente tem parceria, porque somos prefeitura, eu

não sou só secretário de aghcultura, mas eu tenho ajudado ai com a equipe, acho y
que vocês tem visto ai, o que precisa a gente ta tentando habilitar, para poder ter

um funcionamento legal desses equipamentos. " Vereador Aloir Píoh "Bom secretário, ^
coino eu te falei o senhor respondeu praticamente quase tudo perguntado, aonde

está a máquina? Quanto tempo? O porque que ela ficou lá nessa propriedade? Que/^I^
ela deu problema lá, o tempo que ela está lá? Vou sair fora dessas perguntas, e fazer í í\
outra pergunta, existe uma outra patroí alugada trabalhando no município? " Sr\
Secretário Elias Pignafon Recla:" A patrol locada que estava ai ela trabalhou até um

mês e me/o atrás, ela quebrou, estava alugada e reolugada, a empresa que estava

hoje contratada pela essa locação ela não tem outros equ/pomentos, porque não é k

só aqui que a Ata de registro de preço está vinculada, ela tem outros municípios, e , 7^
ela não pode tirar um equipamento, segundo o que me falaram, para colocar aqui,

e a máquina que tinha era da PJ de Aracruz, que não vai poder mais porque vai ^
começar um loteamenfo, então a gente ficou com essa dificuldade porque se a

gente tem mais essa máquina alugada na mão, essa dificuldade do café, que a

gente tinha feito um planejamento que não funcionou, teria funcionado, e atenderia ^
os dois momentos, os dois lados ao mesmo tempo entendeu." Vereador Aloir PfoI: ^
"Secretário eu vou fazer uma pergunta, que o vereador Breno questionou se tem o

pedido 1,2 e3, ese pula de 1 para o 3? Uma pessoa fez um pedido ao senhor, para

tirar uma pedra, o senhor falou que iria, lá não foi, mas umas duas semanas a depois,

trabalhou um dia de sábado todinho em propriedade particular, assim, tudo bem...

é produtor também entendeu, tem que ser atendido mas isso aconteceu, tem que \r
atender todos por igual, talvez o senhor não tem ciência disso, mais aconteceu, e

queria te parabenizar mais uma vez por ter vindo aqui, desejar uma boa noite as

pessoas que estão nos ouvindo, cumprimentar o Joõo Reis, a esposa do vereador

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



Câmara íMunicipaí de iSiraçu
Estado do Espírito Santo

Breno." Sr. Secretário Elias Pignaion Recía: " Eu fico até surpreso porque tento

acompanhar direto, todo mundo, eu falo para os operadores, não faça nada sem

eu que esteja sabendo, e que tenha a minha habilidade, isso pefo menos eu cobro,

pode acontecer pode, porque às vezes pede para fazer um serviço o cara não vai

fazer ocorreu uma situação que eu comprei do operador, você foi fazer o serviço

que eu pedi? Não! Então volta lá e faz o serviço, porque é compromisso, tá pedido,

e você vai executar o pedido, não adianta querer fugir não, e se fugir da regra eu

vou dar aviso nele, não importa quem é, mas se essas coisas correram não tô

sabendo, os vezes a gente tá fora, se for num final de semana então, mas não pode

nem sair, que precisa de autorização, se ele sai eu preciso saber, fugiu da regra é

exceção, mas eu agradeço pela atenção entendeu, que eu puder ajudar eu vou

tentar mas ò medida que eu posso, e se eu tiver condições de fazer mais atividades

eu vou tentar, hoje estou praticamente com dois equipamentos só, e fazendo tá

bom." Vereadora Valéria Rosalém: "Eu só queria agradecer a presença do secretário

Elias por ter aceitado o convite. " Vereadora Bete Malbar: "Nós não temos direito, só

quem tinha papelzinho pode perguntar, o gente não pode. " Vereadora Vaíéria

Rosalém: " Não estou encerrado! " Vereadora Bete Malbar: "Não sei, porque já está

agradecendo. " Vereadora Valéria Rosalém: " Eu estou agradecendo como todo

mundo agradeceu e vou fazer as perguntas. Eu gostaria de agradecer a presençai

que o senhor foi convidado e colocou à disposição, eu se como é não é uma posição

cômoda porque já estive aí, mas é necessário você sabe disso né. Eu gostaria

inicialmente de perguntar para o senhor o seguinte, o senhor disse agora que a

empresa que a prefeitura tem um contrato é STERCE, ela não tem a motoniveladora

para disponibilizar para o município porque ela tem outros contratos, o senhor não

entende isso como quebra de contrato, ela deveria ser notificada, porque se ela

assina um contrato com a prefeitura ela tem obrigação de cumprir, como é que ela

vem dizer que ela não tem máquina disponível, no mínimo ela deveria ser notificada

por isso ou não?" Sr. Secrefárío Elias Pígnafon Recla: "Bom Valéria eu não posso falar

pelo contrato, eu tenho a máquina para trabalhar, ela foi para consertar, pede

tempo para consertar e pela situação ela não veio, e a gente está aguardando que

ele retorne ao nosso trabalho." Vereadora Valéria Rosalém: "Que o senhor disse que

eles têm outros /oca/s? "Sr. Secretário Elias Pígnafon Recla: " A Ata não é só daqui. "

Vereadora Valéria Rosalém: "Sim, mas quando ela aceita que o município faça /
adesão a essa Ata ela sabe que vai ter que cumprir com o objeto. " Sr, Secretário ^
Elias Pígnafon Recla: "Isso aí tem que falar com a administração. " Vereadora Valéria

Rosalém: "Então eu to perguntando se o senhor também entende que ela tem que

cumprir com o objeto. " Sr. Secretário Elias Pígnafon Recla: "Não é eu que tenho que

falar, eu tenho que cobrar. " Vereadora Valéria Rosalém: "Então o senhor faça isso.
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e faça ma/s peça para a aómlnisfraçào se eles não cumprirem com o objeto, que

notifique. " Sr, Secretário Elias PIgnafon Recla: " Graças a Deus fioje, foi feita a

licitação para a gente ter habilidade e uma Ata de registro de preço para a gente

realmente ter alguém dentro da nossa Ata, eu também não concordava em aderir

Ata, eu pensand que nós tivéssemos os equipamentos na mão e hoje funcionando,

entendeu, mas infelizmente a gente pegou os equipamentos não muito bom, tudo

bem, mas a gente tá tentando fazer o esforço que pode. " Vereadora Valéria

Rosalém: "Pois é mas veja bem a gente ta ouvindo aqui que nós contratamos, uma

empresa que disponibilizou esses equipamentos não muitos bons, mas pelos valores

pagos esses equipamentos deveriam ser ótimos, porque nós o valor que temos não é

uma quantidade irrisória, na ordem de mais de quinhentos mil reais em 2021, no mês

de março agora cento e quarenta mil reais, então acho que ver. Sr, Secretário Elias

PIgnafon Recla: " Foi locado uma Patrol, um retro, a patrol não trabalhou o mês

anterior, esse mês ela não trabalhou. " Vereadora Valéria Rosalém: "Estou falando

do balancete do mês de março, nós fizemos a soma, deu mais de cento e quarenta

mil, não é vereador Breno? Então não é um valor irrisório. Uma outra coisa, o senhor

disse que é preciso contrata uma prancha para trazer a máquina, para baixo, qual

a dificuldade de contratar essa prancha? " Sr. Secretário Elias PIgnafon Recla: "É

aquilo que eu falo Valénd, senhora Presidente, essa situação aí eu não posso me

recalcar eu só disse que eu acho necessário para se contratar ela, uma melhor

condição que a habilidade da nossa prancha não está adequada, não foi

formulado, então eu acho que tem contra, e quem tem que contratar é o Frotas,

também. " Vereadora Vaíéría Rosafém; "Porque não existe essa dificuldade para

contratar, é se empenhar para contratar. Com relação a mão de obra especializada,

a gente sabe se houver uma justificativa muito bem feita, tanto da secretaria que

utiliza quanto do frotas né, como o senhor tá dizendo precisa mesmo que o frotas

faça parte desse processo, quanto do jurídico da prefeitura, é completamente viável

a confratoção de um técnico especializado dessa máquina para fazer, então as

pessoas tem que se colocará disposição para resolver problemas, o que eu percebo

os vezes é que as pessoas quando estão de frente a um problemão que essa

máquina é um problema, tem que se debruçar no problema é secretaria de

agricultura, com o frotas e o jurídico, para fazer uma justificativa contratar o técnico

especializado, não tem dificuldade nisso, não tem dificuldade para fazer, mas você /

tem que se colocar à disposição para fazer. E o que deixa mais perplexo é a falta

que essa máquina faz para a manutenção das estradas, eu acho que por isso que a

paralização dessa máquina, parecendo abandonada, é por que os agricultores

precisam da estrada, então você pensa, eles precisam da estrada passam lá durante

cinco seis meses e tem uma máquina que pode resolver parte do problema, agora
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eles esfão dizendo o seguinte, publicoram no Facebook e que a máquina continua

lá para ela dar um filhote, que ela vai reproduzir. Então chega num nível e eu não

acho que falam isso bancando não, falam isso já num sentimento que não tem mais

jeito, reclamam e não resolve. Eu peço ao senhor já trabalhei com o senhor o senhor

de fato é uma pessoa que gosta de resolver as coisas, e quando o senhor fala assim, X
para a gente aqui, eu dependo do frotas, eu acredito, mas muitas vezes o senhor vai ^
ter que brigar mais pela secretaria que o senhor tá tomando conta, sobe é aquela

briga, assim que o povo diz, nossa mas o secretário Elias é doido, mas tem que pagar

de doido é porque se não paga de doido vai pagar de incompetente, então paga ,

de doido, vai no Frota exige, vai no jurídico e exige, o que a população, o que os

agricultores esperam do senhor é isso, nem que o senhor venha aqui para dizer, olha i \

eu já tentei de tudo e não tenho ajuda, eu não consigo resolver, o que pode ser H j
verdade, o que pode de fato ser verdade, mas o agricultor ele não tem culpa disso .

também, ele precisa da entrada e o que ele vê hoje e que passa para lá e para cá

e o máquina está lá parada." Vereadora Bete Malbar: " Pela ordem... Secretário ex

vereador Elias Recla, eu s ocou completar dizendo o seguinte, a máquina não sai ^
porque precisa de um transporte porque está travada, ela estar tá ou no pátio, elas

estaria a céu aberto, porque nenhum maquinárío não é nessa administração, em f/C
nenhuma, fica guardado em Galpão nenhum, elas ficam toda a céu aberto, e isso, ■

eu nunca vi essas máquinas separadas, essas máquinas cobertas, então a máquina,

como já explicou diversas vezes se não tirou é porque não tem um maquinárío próprio \ ̂
e não conseguiu porque precisar de um profissional e que só vai continuar

trabalhando para trazer mas para utilizar, e não para transportar para ficar parado

em outro local certo? Sr. Secretário Elias Plgnafon Recla: " Sim! A gente queria fazer .

isso de maneira que ela pudesse já funcionar, para que trazer para o pátio, e lá ela ̂
ta dentro de uma segurança que pelo menos o morador toma conta. Vou contar um

lance, a reto que estava alugada, simplesmente estava em Pendanga, a retro que

estava alugada simplesmente, estava em Pendanga fazendo a parte de que sai ali

na Fieza o cara, operador... que a gente não sabe nem quem é, a retro lá e ele

pegou, e sabe onde enconframos ela naquela Estação nova lá em cima, saiu por V
dentro do Igino, empurrando porteira, sendo com a máquina, como é que o cara

tem duas retas uma do lado da outra ele pega reto do enganado e leva embora,

olha o tanto de que dia que a gente perdeu atrás de uma máquina, de meio-dia ^
mais ou menos para achar uma máquina que o cara surrupiou, então a gente às

vezes deixa o equipamento na casa, igual deixava na gestão anterior também,

deixava por segurança, entendeu, às vezes é melhor do que aqui no pátio, por que

tem dia que entra ali... a gente vai saber quem entra ali, não tem área cercada é

área Federal, é complicado, a gente sabe que muitas vezes tem sumido coisas, que
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não sobe nem da onde é, mas tem que precaver, e ter fada segurança, porque o

seu Amaríído até agora a gente não teve probíema com a máquina, independente

ela tá no tempo, igual você falou o tempo até aqui, inclusive eu fiz um requerimento

ao prefeito solicitando aquisição de um galpão, que esses equ/pamenfos também
deterioram fora dele e está ocorrendo, além da manutenção os equipamentos tem

ficado do meu tempo constantemente, é caminhão, eu acho é igual a vida se você

tem sua casa tem que ter o teto, os equipamentos também tem que ter proteção.

Ok. " Vereadora Bete Malhar: " mas o senhor a de convir que nunca houve galpão,

nunca as maquinas ficaram... ficavam sempre no pátio do Obras, porque não teve

galpão de proteção, to errada? Vereador Aloir que já trabalho lá também, sempre

no céu aberto né? Então a única coisa que eu quero pedirão senhor, porque quando

a gente é fiscal do povo a gente também pede, vou pedir que olhe pelas estradas

do interior, o agricultor está tendo dificuldade as vezes está levando para Fundão,

por esto se sentindo desabrigado, então tenta ver, já estamos ai com a colheita

saindo, buscar o que é prioritário, para não ter perca, que o ganho já é pequeno, e

que o agricultor se sinta abraçado e possa realmente fazer que o produto seja

enfregue em tempo, ajude porque a população já ta sofrida demais, precisa das

estradas, então mãos a obra vamos buscar uma solução juntos, vamos buscar

solução tudo tem soiução. Vamos trabalhar para atender o produtor rural melhorar

nossas estradas e assim fazer a nossa parte é para isso que nós estamos juntas tenho

dito, obrigado." Vereador Car//n/ios;" Na verdade, já foi respondia às perguntas que

eu ia fazer, que é quem dá os reparos que é o Fredson e o Vinícius. " Sr. Secretário

Elias Pignafon Recla:" Fredson é o mecânico é o operador que está lá ojudando e o

Manara que é responsável pelas frotas. " Vereador Carllnhos:" Secretário, mas será

que não tem um jeito, de trazer de qualquer maneia essa máquina aqui para o pátio'^

e conserfor aqui, porque lá ta dando muito o que falar, acredito que lá ela ta no sol

e na chuva, mas aqui vai da menos o que falar, isso é um pedido que eu faço ao

senhor, que traga o quanto antes. " Sr. Secretário Elias Pignafon Recla:" Então eu

agradeço sua atenção, eu penso que a gente ta tentando pelo menos colocar ela

para funcionar, e já sair para trabalhar, porque se eu for gastar hoje para contratar

uma prancha, hoje nada, nada no mínimo, no mínimo é R$ 900,00, só para contratar

prancha para botar para vir para cá, entendeu, isso é um fator, podemos, eu vou

tentar ver se eu consigo botar ela para funcionar travada, que vai ser difícil, já

tentamos, o travamento é nas rodas. Então não é fácil, se já tivesse já tinha tirado dali

tem tempo, você pode saber, infelizmente eu acho que de primeira mão é arrumar

um técnico especializado, e esse cara aqui que o gente solicitou que nos atenda, lá

de Unhares, mas ele não vem não sei se ele está atendendo outros ambientes,

equipamento é a autorizada Link, para a gente poder fazer funcionar e trabalhar.
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iem muitos lugares que precisam ser ofendidos, independente de pedido ou não o

agricultor precisando ter um respaldo e esse ajudado, mas a gente faz valer valeu

que ele não passa guia de café para Fundão ou para Vitória, porque se analisando

a produção hoje, foi muito grande para a gente não obter tanto respaldo técnico,

ia valorizar muito os investimentos em Ibiraçu, no contexto geral inclusive com

equipamentos novos." Vereador Carllnhos: "Agradeço a presença do senhor e será

sempre bem-vindo a essa casa. " Vereador Vanderíel Alves da Silva: "Vou seguir o

rifo, mas vou fazer, na pergunta do Breno, perguntou sobre horas trabalhadas, e esse

projeto vou falar dele porque fui eu que relatei, ajudei a construir ele, junto com a

agrículfura, então 20h máquina é o tempo maior que se pode, sendo que os

agricultores sã ode Aal, tem o que guia mil sacas de café e o outro que guia dez,

e para atender a todos foi que limitamos em 20 h máquina, e esse projeto que o

senhor demonsfrou total conhecimento nele, ele foi feito para separar os produtores

de Fundão e Ibiraçu, se faz as estradas e o produtor guia o café em Fundão, pelo

que posso ver como relatou, isso está ocorrendo, porque fizemos esse projeto para

aumentar a arrecadação no município e rio época realmente aumentou, depois o

senhor relatou também que a prancha está com problema, desde 2016, que foi

quando fez o projeto, alguém precisa resolver, tem uma máquina no meio do pasto

e ninguém pode tirar, o bem público tem que fiar ali, com etiqueta, que é da

prefeitura municipal, não tem que ficar dentro do terreno dos outros oito meses um

ano não, alguém tem que responder por isso, e esse alguém não é o vereador, então

peço ao senhor que tome providências

e traga essa máquina para o pátio da prefeitura, para que amanhã a gente não

tenha que estar aqui de novo, discutindo... o senhor da agricultura tem obrigação

de ir lá e transportar essa máquina para cá e pronto, as dificuldades são muitas, 480

km de extensão rural aqui, mas o senhor sabe disso, então o senhor sabe das

dificuldades, então o senhor vim aqui dizer que não consegue tirar uma máquina

dali, e o restante , como é que fica, estou dizendo isso é bastante chateado com

essa situação, porque é uma situação simples que se tornou um probiemão, a ponto

de tirar daqui da sessão Jh e 20 min para o senhor responder paro nós, que o senhor

não consegue tirar uma máquina de Pendanga e trazer para o pátio, porque tem

uma prancha que ta quebrada, parece que só tem essa prancha no estado, e o

senhor não consegue fazer isso, é lamentável, tudo isso é lamentável, e eu espero

que na próxima sessão do dia 16 que o senhor, eu não estou convidando, que o

senhor venho esponfoneomen/e aqui e diga ai dessa Tribuna, aquele problema já ta

sanado. Muito obrigada senhora presidente. " Sr, Secretário Elias Pignafon Recía: "

Respondendo ao Vanderlei, você disse que não estou inteirado da lei, a lei é 20h,

mas não é20hde um equipamento, ela divide em retro, basculante, equipamentos
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agrícolas, ela não é um só equipamento, não é que eu esteja desinteirado da lei, o

problema é que eu não consigo dentro do sistema de venda de café controlar

ninguém, cada um faz o que quiser, vende para quem quiser, eu só não consigo

entender porque 13.000 toneladas de cana foi produzida nos caldos de cana de

Ibiraçu, e 3.900 tonelada de café, então o IBGE ta mentindo no contexto. E outra

coisa se tivesse condição de tirar eu já tinha tirado, e a responsabilidade que a gente

passou existe um setor de frotas, acho que tem que funcionar, e colocar para

resolver, passamos o problema para ele, precisamos tirar e resolver, na semana

passada tentei ver se conseguia movimentar a máquina de iá, não foi porque eu

não, entendeu nobre vereador, a gente faz a maneira que pode, mas infelizmente,

se eu for arrastar essa máquina ai quebra as quatro fração, eu vou fazer o que, eu

vou fazer um serviço e quebra, pior ainda, quero evitar essa situação, vou tentar o

que o senhor falou, vou contratar uma prancha, pedir ao menino, o prefeito junto ao

frotas, contrata uma prancha e vamos tentar arrasta para cima, e pedir o Amaríldo

para tirar o portal para sair com a máquina de lá, e colocar no pátio, vamos ver o

que a gente consegue, mas prímeiro vou tentar contrata um técnico especializado

presidente, para conserte, que eu preciso dele, o café esta ai de novo, eu to falando

com vocês eu estive hoje, fui veras condições das estradas de Alto Bergamo, e Santo

Antônio, aparte de Morro Alto eu atendi o máximo que pude, todo pedido lá foi

afendído, digo para vocês, apesar de ter uma ponte para consertar, que é a que

passa do Scopel para cima, ta com dificuldade, porque a gente precisa ter

remanejamento com o obras e ele ir lá e consertar, acertei os bueiros todos, comprei

as manilhas to fazendo o que posso dento da secretaria, coloco o máximo de

esforço que posso, e até final de semana gente tem trabalho." Vereador Vanderleí

Alves da Silva:" Só para dizer para o secretarío que eu tenho aqui na mão, peço

desculpa senhora presidente, que tratei de outro assunto e não tratei desse aqui, que \

é de suma importância para a casa, saber o seguinte, se no local em que a máquina

se encontra tem algum tipo de vigilância, ou se ela se encontra em algum deposito

ou ao ar livre? é simples há no local da máquina alguma vigilância, se tem alguém

tomando conta da máquina ou ela fica lá? " Sr. Secretário Elias Pignafon Recla:" Ela

ta do lado da casa do Amaríldo Ferreira, e a vigilância não existe, ele tranca o portão

toda vez que e/e sobe, por isso que eu falo. as vezes está mais seguro perto de um

vizinho do que fora dele. " Vereador Fábio Demuner: "Secretarío, pela situação que

estamos debatendo, vejo que a dificuldade dessa prancha, eu sei que a prancha

que o município tem não consegue transportar a patrol, por causa do tamanho,

certo? E para a locação de uma prancha, não adianta loca se ela encima da

prancha também não vai sair devido o portal dessa propriedade, não é isso? " Sr.

Secretário Elias Pignafon Recla: " Sim! Se não já tinha arrastado ela para baixo, eu
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não quero danificar ela. " Vereador Fablo Demuner: " Se arrastar pode danificar, e

complicar, então agora ta explicado, pelo valor da prancha, é bem baixo, se esta lá

do lado da casa e igual o vereador perguntou, se tem alguma vigilância, se ta dentro

da propriedade e trancada, arrasta essa máquina não tem como, por que ela não

sai na prancha devido o portal, então acho que realmente tem que agilizar esse

técnico o mais rápido possível, para essa máquina já sair trabalhando e atendendo

os agricultores que estão precisando." Sr. Secretário Elias Plgnafon Recla: " Sim! Eu

queria dar uma explicação que o Vanderlei tinha falado da gente fazer a utilização

de qualificação, a gente faz a medida que tem condições técnicas, quando falei

aqui que a gente se preocupa em ter pessoas adequadas, hoje as empresas ainda

não tem técnicos especializados em mecatrônica, o que seria, tem que entender de

mecânica e eletrônica, se eu contrato uma pessoa e ele é mecânico, só olho a

mecânica, a parte eletrônica ele não conhece da máquina, oi fica dependendo de

outra pessoa vim, essa é a dependência de valores das situações por ser

equipamentos eletromecânico, essa dificuldade hoje, um cara especializados, tem

muitos, cobram quatro mil e quinhentos a cinco mil reais, uma pessoa dessa para vim

funcionar e botar em prática, então nõo tá fácil contratar uma pessoa boa

entendeu, a gente tem umas pessoas que só particular, como que a gente vai

contratar uma pessoa particular, não tem jeito, se ela nõo tiver lincada dentro da

Link, que como eu falo, a empresa que hoje está licitada, é difícil, é difícil de você]

botar aí para funcionar, porque ela tem que estar automaticamente ligada o

empresa de São Paulo, hoje infelizmente tem a dificuldade Valéria que você falou na

justificativa, que eu acho que deveria ser para gente deixar nosso dinheiro e ficar

aqui, fica aqui no município e ficar no estado, a gente ter abertura de espaços de

licitar no máximo de 100 Km, hoje a gente contrata empresa, vem aqui a licitação lá

do Rio Grande Do Sul, Santa Catarina ela vende as coisas, aquela demora para te

afender, igual foi na licitação de pneus, uma empresa de Santa Catarina, como

você fica para justificar, que o pneu veio de má qualidade para devolver o processo

todinho, para mim o Tribunal de conta ter consciência e fazer um trabalho bom aqui,

a gente tem empresas daqui, porque fácil o diálogo é fácil de você manter

relacionamento, como que eu vou conversar com a pessoa lá de Rio Grande do Sul,

conversar por telefone ou site, que às vezes ele não vem aqui para resolver,

dificuldades são essas mas eu agradeço aí atenção de vocês." Vereador Breno;" A

gente tava falando da questão dos equipamentos eu lembro que em uma da

reuniões que tivemos no ano passado com prefeito nós questionamos essa questão

da adesão de Ata, mediante esse contrato com as máquinas, e ele falou assim que

era necessário por que não tinha um tempo hábil para poder fazer aquisição das

maquinas, porque a empresa que fornece o equipamento ela demoraria muito para
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eníregar porque estava em falta esse contrata ele foi sendo utilizado e houve um

gasto muito, para mim, alto em relação as manutenções das entradas e o tempo

que se passou eu acredito que agora não tem desculpa que não tem tempo mais

para comprar máquina, porque o medida que esse contrato foi sendo utilizado o

executivo já teve tempo para poder se planejar e está adquirindo mais maquinas

para municipalidade, em vista também aumenfo acima da expectativa da

arrecadação. Hoje nesse contrato quantas maquinas estão a sen/iço da secretaria

de Agricultura, alugado? " Sr. Secretário Elias Pignafon Recia: " O contrato é com a

prefeitura, a secretaria de agrícultura tem uma patrol e uma reta, a reta é mensa/ o

Patroa e h/h, uma basculante h/h, que trabalhou um período depois fiz a dispensa

porque a pessoa que fava com ela não queria cumprir hora, eu não vou trabalhar

com ninguém que não quer cumprir, para mim tem que trabalhar, comigo tem que

ser sábado na hora que eu precisar tem que tá disponível, tinha uma basculante

alugada e tinha uma mensal, que a gente tá com as duas, fazendo nosso trabalho e

ta ajudando bem." Vereador Breno: "O senhor secretário falou que a questão de

questionar o contrato não seria você, e sim o prefeito... porque alguma pessoa pode

questionar, se você é o secretario da pasta e a empresa não está cumprindo com o

contrato, ela está prejudicando seu trabalho, respeito o seu posicionamento em

relação a isso, mas não concordo, porque eu tenho que ter autonomia sim do

contrato, para poder cobrar que esse trabalho seja realmente feito e que esse vaio/
que foi pago o ano passado, que para mim e um valor muito alto ele tem uma

justificativa, e quando a empresa fornece essas horas máquinas, valores mensais, o

pagamento a empresa manda diretamente para o gabinete do prefeito ou manda

para secretaria de agricultura para efetuar o pagamento." Sr. Secretário Elias ^

Pigrjofon Recla: " Se ela executa os trabalhos e eu ocomponho quem faz o

acompanhamento sou ele, pelo menos do trabalho, entendeu! Em cada situação a

gente que faz a secretaria, eu vejo a hora lá, acompanho a hora e bota gente

acompanhando o trabalho e avalia ou não atesta os dias e a hora que ela trabalhou,

se ela não trabalhou não atesto, entendeu, mesmo que a empresa seja contratada,

não trabalhou não vou pagar, se vim a nota eu não vou pagar. " Vereador Breno;

Mos como eles comprovam o tempo que eles trabalham? Sr, Secretário Elias Pignafon

Recia: " Tem o horímetro a gente acompanha entendeu, acompanha o dia que ele

trabalhou a quantidade de hora, inclusive em final de semana quando estive junto

com eles quando estão trabalhando, até o dia em que a máquina quebrou em Santo

Antônio por exemplo, uma Patrol que é h/h eu acompanho os números quantas horas

trabalhou, trabalhei junto, eu acho que a gente independente disso tem que ter

pessoas de confiança e trabalho, porque não adianta eu falar assim, a custo dela,

paguei o custo, por exemplo ela tava duzentos e vinte a hora, depois ele quis mais,
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ai eu falei, olha eu não posso se você achar que tá pouco pede um realimenfo de

preço, eu sei que o óleo aumentou muito inclusive amanhã, quem não abasteceu,

abastece hoje porque vai aumentar 9% o diesel e a gasolina, já falaram e eu fico

nessa, e esse custo aíque eles ficam reclamando também para repassar entendeu,"

Vereador Breno:" Então na questão da comprovação dessas horas..." Sr. Secretário

Elias Pignafon Recla: "Eu atesto através do meu trabalho e acompanhamento junto.

" Vereador Breno: "Digo assim, em relação a essas horas trabalhadas e que são

pagas a secretaria de agricultura tem todas essas informações? " Sr. Secretário Elias
Pignafon Recla: "Acompanha o horímetro, e faz a planilha junto. " Vereador Breno:

"Vocês têm isso para guardado em arquivo? " Sr. Secretário Elias Pignafon Recla: "

A gente tem que ver que deve estar no pagamento, que vai para o pagamento. "

Vereador Breno: "Outra pergunta no caso, você falou que tem feito o pedido em

busca desses técnicos e profissionais para poder efetuar essa manutenção, e até

falou mais ou menos ali, que as vezes por telefone, WhatsApp, correto, mas é feifo

somente dessa maneira ou também é feifo de maneira formal, como documentos. "

Sr. Secretário Elias Pignafon Recla: "Ultimamente estamos fazendo formal, alguns

ofícios pedindo a manutenção. " Vereador Breno: "Consegue encaminhar esses

documentos para a Câmara? " Sr. Secretário Elias Pignafon Recla: " Não sei, faz um

requerímento que o que tiver possível a gente manda. " Vereador Breno: "Ok, Ok!

Não tenho mais perguntas para fazer, só agradecer mais uma vez acho que é muitoj

importante esclarecer os fatos. " Sr. Secretário Elias Pignafon Recla: "Inclusive voc(

tem um requerimento para a gente apresentar. " Vereadora Valéria Rosalém:

"Gostaria de agradecer mais uma vez a presença do secretário de agricultura pela ̂

presença e solicitar ao senhor, que eu sei já estive como gestora de uma pasta e seu

que muitas vezes não depende da gente, mas vou repetir para o senhor, defenda'

sua pasta com unhas e dentes brigue quando tiver que brigar, porque muitas vezes

a palavra 'bunitinha' não resolve, aquele tapinha no ombro não resolve, e o que a

população espera do secretário é que ele se posicione, e eu tenho certeza que o

Senhor tem capacidade total para fazer isso, mas conta com a gente aqui também

né. Se precisar de ajuda tá bom." Sr. Secrefárío Elias Pignafon Recla:" Agradeço aos

vereadores a gente está à disposição o se precisar ir lá na secretaria pode ir lá, a

gente está à disposição, tudo bem! Obrigado a todos." PROPOSIÇÕES ORtGIMÂRIAS
DO LEGISLATIVO MUNICIPAL: Projeto de Lei CMI n.® 008/2022, que "Dá nome à Rua

que especifica no Bairro São Cristóvão", de autoria do Vereador Aloir PioL Com os
pareceres das Comissões Permanentes, com a apresentação de 03 (três) emendas

pela Comissão de Justiça e Redação. Primeiro foi colocada as Emendas em
discussão e votação. Após, o Projeto de Lei CMI n.® 008/2022, com as respectivas

Emendas foi colocado em votação sendo o mesmo aprovado por unanimidade.
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Moções CMl n.®s 012 e 013 de 2022 de autoria do Vereadora Eíisabete Ramos Malbar.

Após leitura e apreciação dos vereadores, as moções foram aprovadas por

unanimidade. Requerfmenfo CM/ n.°s 027, 029 e 030 de 2022 do vereador Breno Luclo

Andrade de Oliveira. Após lidos e debatidos em plenário os requerimentos foram

aprovados por unanimidade. O secretário informa que o Requerimento 028 de 2022,

de autoria da Vereadora Valéria dos Santos Rosalém, foi retirado de pauta apedido

da requerente. Indicações CMl n.°' 077 a 079/2022, de autoria de diversos

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

aprovadas por unanimidade. Não fiavendo mais matérias sujeitas ò apreciação e
deliberação do Plenário na Ordem do Dia da presente Sessão Ordinária, a 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 a

vereador Atoir PIol: " Queria aqui agradecer a Secretaria de Obras em nome do

Secretário, agradecer o Sérgio, Giovani e ou outros ajudantes porque quando

iniciaram o pavimento na subida da bairro Bragatfo ia ficar complicado tanto para

pedestre como para motorísta entre a ponte e a BR JOL todos os vereadores aqui

receberam cobrança dos moradores e eu acredito que todos vereadores fizeram

cobrança tanto ao Prefeito como ao Secretário e até aos funcionários que estavam

lá para pavimentar, quando tem que agradecer, tem que agradecer quando é

atendido e quando é para criticar, é para criticar quando há alguma coisa de

errado e eu vou dizer agora vem a crítica em cima da Secretaria de Obras quanto

ao recolhimento do lixo, continua dois caminhões quebrados ainda e recolhendo em

uma caçamba, caminhão caçamba eu acho que vocês sabem o que é, você

imagine bem um dos garis em cima, pisando em cima do lixo para poder socar e o

dia todo duas pessoas recolhendo sacola e jogando na altura daquela, queria dar

meus parabéns aos três garis que acompanham esse caminhão do lixo e pedir o

Secretário que tome providências e dá um jeito de concertar logo pelo menos um

dos caminhões prensa, para ficar dois rodando e não se ver o que tá acontecendo

aí. E outra coisa quando venta o caminhão rodando, as vezes joga uma sacola em

cima do carro, igual eu vi que postaram uma foto no Facebook a sacola rasga e suja

a rua toda, então tá, não tá bonito não, tá feio e eu espero que ele esteja nos

ouvindo e de uma melhorada nessa parte aí, como nos atendeu na questão do

pavimento da subida do bairro Bragatto. Eu quend dizer que hoje uma senhora me

indagou dentro do supermercado e ela estava nervosa, daquela questão do SAAE

do são benedito a gente tá falando aqui, está repetindo toda sessão aquilo tá

vergonfioso, aquele esgoto que corre a céu aberto perto da forte bloco, perto da

marcenaria, pessoal paga imposto ali, tem moradores em cima, na parte de cima

umas 8 a 10 casas ali, a Secretária de Saúde mora lá, então Prefeito o Diretor Gino,

olha com carinho aquela situação, porque tá feia aquela situação lá. Quanto ao

T
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SAAE fambém eu quería parabenizar os dois que ficaram de plantão nesse final de

semana, deu dois problemas de esgoto, um ali no sõo Cristóvão e outro próximo a

minfia casa e eu liguei para o plantão do SAAE não atendeu estava dando ocupado,

aí eu procurei saber quem estava trabalhando, eles não deram meia hora para

chegar lá, nem na minha rua e nem na outra rua lá do são Cristóvão, rapidinho então,

eles falaram que atenderam mais de cinco ou seis lugares, então estão de parabéns

é o Serginho e o outro que estava com ele, que não me lembro o nome. Melhorar o

recolhimento do lixo, ah tá, sexta-feira aconteceu um pequeno acidente com um

familiar meu, era 13:00 horas mais o menos, queria parabenizar a Irís a equipe dela

está de parabéns desde enfermeira, ela como Secretária, o médico que atendeu,

inclusive foi meu pai. Ela estava fazendo visitas nas salas, onde estava médico,

pacientes, foi na recepção cumprimentou todos os pacientes, então parabéns pela

humildade dela e parabéns aos profissionais que atenderam lá. Mandar um abraço

a todos, um boa noite para quem está nos assistindo tenho dito sra. Presidente". Com

a palavra a vereador Jose Carlos Ferreira dos Santos:" Na mesma linha do Vereador

Aloir, parabenizar o Sérgio, Maxsuel e Giovani que fizeram um brilhante pavimento ali

no subida do bairro Bragafto, como Aloir mesmo falou quando a gente tem que

cobrar porque nós somos cobrados, mas quando a gente tem que parabenizar a

gente parabeniza. E fambém parabenizar e agradecer o Elias Recla por ter dado os

informações muitas pessoas estavam aguardando e dizer que ele será sempre bem-

vindo nessa Casa e aqui como Aloir falou, ele foi convidado para dá as explicações

sobre essa máquina e ao Elias Recla se tivemos ouvindo, essa máquina tem que vim

para cá, não tem jeito, tem que vim para cá o quanto antes que aí vai acabar o \
falatório com relação a essa máquina. Agradecer a presença da Rafaela, do

Tiãozinho e do João Reis que esteve por aqui e desejara todos uma ótima semana".

Com a palavra a vereador José Fábio Demuner: " Começando aqui deixando u

boa noite a todos os ouvintes da Rádio Câmara, quem está também nos assistindo

pela TV Câmara, pelo Youtube, a todos os funcionários dessa Casa, a empresa aqui

que está transmitindo também ao vivo excelente trabalho e começar Presidente

falando que eu queria deixar só um recado aqui ou seja para Secretaria de Obra ou

Executivo, que faça uma força-tarefa, talvez seja no sábado ou domingo, para

retirada dos entulhos porque não tá sendo difícil para mexer com esses entulhos é só

pegar uma máquina com duas caçambas com os homens que trabalha o dia todo,

porque sair para trabalhar uma ou duas horas, consegue fazer uma rua ou duas,

quando chega em outro bairro, o bairro que já limpou a semana passada já tá com

entulho de novo. Então se fizer essa força tarefa aí dia de sábado, domingo, que

pague hora extra, não sei, que o Secretário se organiza para pode fazer essa limpeza

no município eu acho que a coisa que tá assim, sendo muito falado sobre esses
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eniulhos é porque iem que limpar a cidade, não fem jeifo enfõo eu acho assim não

é fão difícil para esfar removendo esses entulhos e fem o local para descartar aqui

tão perto, então eu acho que deixar ai para o Secretário Maxsuel, que possa se

organizar, chamar seus funcionários aí para tá fazendo essa limpeza nas ruas dos

nossos bairros do nosso município e a respeito das casas lá, falando agora da

Secretaria de Assistência, que faça logo essa entrevista com quem esteja que seja

feito para que entregar as casas, porque senão vai ter que reformar os casas

novamente, porque já fão pronto já tá tudo certo tá pintada já tá com água, tá com

luz, então entrega para quem está necessitando consegue sair fora do aluguel social,

a prefeitura vai se organizar para isso e vai lucrar também para isso, porque são oito

casas que estão pagando, então são oito aluguéis sociais se tiver apagando que a

assistência consegue economizar ou dá para mais outras pessoas que está

necessitado também de aluguel, mas que seja analisado com bastante carinho para

quem vai ser repassada essas casas né, não sei qual os critérios que estão usando,

mas que já foi pedido né, então tem que ser o que tá lei, é isso ai, então que a QD
Secretária junto ao Executivo, não sei se é cnádo uma comissão pra isso, pega o que

tá na lei e passa para quem está necessitando, tenho dito, muito obrigado boa noite

a todos". Com a palavra a vereador Vanderíel Alves da Silva: " Prímeiramenfe,

agradecer ao Tiãozinho, a esposa do Breno que está aqui nos prestigiando com a

sua presença. Senhora Presidente a minha fala ela vai ser bem objetiva, agradecer

as pessoas que estão nos vendo pelo youtube, agora nos tão chique, nos tão na

televisão então nos fem que produz/rbem bonito, para poder sair bonito na televisão

e depois falar bonito né, para ficar o conjunto da obra, ficar bacana. Então essa

semana senhora Presidente, foi uma semana bem bacana pra gente, prímeiro

recebemos aqui a super Secretária Iris e eu já sabia disso, conheço a muito tempo

e o pessoal do SAMU, o que ela trouxe para tirar algumas dúvidas nossa que todos

nós tinha algumas dúvidas, não sobre o atendimento mas sobre o entrosamenfo do

SAMU e secretaria essa era a nossa dúvida, então eles estiveram aqui o Bruno e o

Jacson lá do SAMU e deu para nós uma aula, que podemos agora com excelência

no assunto, quando qualquer pessoa nos abordar a respeito do SAMU para nós

podemos falar de a à z e dizer também das providencias que estamos tomando

para que o serviço ainda melhore mais e fem condição de melhorar ainda mais, e é

isso que nós queremos e é isso que nós almejamos. Depois senhora Presidente veio

aqui hoje a Juliana com a equipe dela com projeto espetacular embaixo do braço,

até para discutir com nós aqui na Câmara porque já existe algumas fakes dizendo,

falando mal de um projeto que nem iniciou, é apenas um projeto ainda, tá se

organizando eu se fosse o Executivo já teria abraçado projeto já tería doado um

terreno, fica aqui Prefeito que eu sei que está nos dando audiência, se tem que pegar

;4-
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esse projeto e doar logo o terreno para esse projeto, porque isso vai ser muito

importante pro nosso íbiraçu pra começar são 30 famílias que serão beneficiadas

com trabalho e renda então oportunidade dessa não se apresenta sempre, e dizer

também senhora Presidente que a política, isso é para o nosso futuro presidente

Breno, que política ela é igual futebol quando acerta não é que tá tudo certo e

quando erra também não está tudo errado, então é importante que nós e nós temos

feito isso de maneira brilhante ajudando o Executivo, torcendo para o Executivo,

puxando para cima o Executivo e quando precisa criticar ficara gente também faz

e vai com muita propriedade mas buscando sempre que o Ibiraçu está em primeiro

lugar a camisa nossa é toda de Ibiraçu então espero que esse governo, espero muito

desse governo, espero que ele melhore para que a gente possa todas as sessão eu

serei o prímeiro a fazer isso, ir na tribuna e dizer parabéns para administração por isso,

parabéns para administração por aquilo então é o que eu espero, uma boa noite a

todos, é isso que eu tinha para dizer senhora Presidente." Com a palavra a vereadora

Eílsabefe Ramos Malhar: " Eu quero deixar aqui um boa noite ao Tiõozinho que

continua aqui assistindo a nossa sessão a Rafaela que está acompanhando o seu

esposo, ao João Reis que já esteve aqui, desculpa, eu quero agradecer a todos os

ouvintes da rádio câmera e através do youtube eu tive a informação aqui nossa a

gente acha que está tudo funcionando bem, porque estamos vendo a imagem, mas

os ouvintes estão reclamando que tem imagem, não tem som imagem e se tem som,

não tem ('magem infelizmente nós temos, está se tentando acertar essa colocação

no YouTube, tá causando sobrepeso a Internet não tá suportando então peço

desculpa aqueles que estão vendo e não estão conseguindo assistir a nossa

transmissão ao vivo e pedir desculpa e dizer que coisas novas são assim mesmo, tem

hora que tem som e não tem imagem e tem hora que tem imagem e não tem som,

isso segundo seus ouvintes que estão me mandando aqui, então vai melhorar eu

tenho certeza e eu quero agradecer o Maxsuel porque eu também estive lá parceiro

Renato também esteve lá, estivemos lá para pedir aquela mudança, estive também

com o Prefeito pedir a ele que tomasse providência, quero agradecer Prefeito pelo

visto as providências foram tomadas e a comunidade do Elias Bragatto agradece,

porque ali seria muito perigoso se fosse feito da forma que ia ser feita, então

agradeço Maxsuel, agradeço Prefeito que a gente também tem que agradecer

quando as coisas favorecem a população eu quero deixar um boa noite a todos,

agradecer, estamos aí, juntos a gente caminha um abraço". Com a palavra a

vereador Sebastião Gonçalves Ferreira: " Eu quero deixar o meu agradecimento a

todos que estão aqui, quero também deixar o meus agradecimentos aos

Vereadores, está Câmara que eu tenho observado, tem trabalhado muito bem, eu

acho que está lutando pela melhoria do nosso município, nossa cidade, tem coisas
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que nós estamos vendo que nâo esta fendo condição de fazer ainda, mas eu

ocredifo que nós vamos fer muita melhoria aqui, eu tenho a certeza que o Executivo

ele está observado tudo que está se passando, as vezes nós cobramos alguma coisa

aqui é necessário cobrar, é necessário falar, é necessário apresentar os problemas

que tem na cidade, porque também é o bem estar para ele. Eu quero dizer que no

momento que nós estamos aqui, nós sabemos que é o nosso país, nâo só Ibíraçu que

está tendo situação muito difícil, eu tenho observado, passei esses dias também em

Aracruz estava vendo o pessoal reclamando, tem situação bastante difícil pior do

que a nossa e aqui tem uma vantagem muito grande que eu acho Ibiraçu, que todo

mundo aqui é amigo de um ao outro, todo mundo trabalha para o bem-estar da

cidade, um avisa o outro, mostra o outro, onde é que tá o problema, assim nós vão

levando. Eu acredito que nós vamos ter muita melhoria, acredito muito no nosso

Prefeito que ele vai trabalhar ainda, ele vai fazer nós se alegrar como seu Vanderlei

falou aqui, que é o prazer que nós temos dele chegar aqui e nós poder agradecer

mesmo de coração, agora tá do jeitinho que precisava de ser, essa é minhas palavras

nessa noite, eu quero agradecer o Tiãozinho meu xará, a esposa do Breno, o rapaz

aqui também né que tá botando aqui né, e quero agradecer também a rádio

câmara porque eu quero dizer para os amigos aqui, nossos irmãos Vereadores que

estão nos ouvindo nesta noite, que isso aqui é muito bom ta, aqui todos e cidade está

ligada no trabalho dos Vereadores, eu sempre tenho tirado uma dúvida, as vezes

comenta e tem sempre alguém que fala que não está trabalhando, o bom é que

participa das reuniões, o bom é que vocês vão a Câmara para vocês veem que

todos estão lutando para uma melhoria no nosso município, assim nós vão levando e

Deus vai abençoando e Deus vai continuar abençoando. Eu quero deixar um boar^^y^
noite para todos, também para minha família, para os meus filhos. As vezes chego

em casa e alguém fala que aí pai eu assisti o senhor hoje lá na tribuna falando, então

isso é muito bom né que nós continuamos na felicidade, também para os servidores

aqui da Câmara, sempre muito atencioso, estão trabalhando com muito carinho no

trabalho que eles estão fazendo, também quero deixar o agradecimento se estiver

me ouvindo, para o Bruno do SAAE hoje eu passei para ele algumas coisas da

cidade, nosso bairro lá e ele andou no bairro lá, ele visitou lá e e/e ta trabalhando

também, com bastanfe carinho pelo trabalho que está fazendo e também quero

deixar uma boa noite para o seu Gino, parece que ele está operado, eu sempre

ligava para ele mos eu sei que ele está operado, que tá recuperando e que Deus

possa abençoar a todos e também que Deus que eu desejo uma boa saúde para

seu Gino e para muitos que estão internados, como Adriano que faz parte da minha

família, do meu irmão eu quero deixar que Deus possa abençoar a saúde dele, está

internado tá uma situação bastante grave mas que Deus possa abençoar e que ele
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possa recuperar sua saúde. Ass/m eu agradeço a fodos vocês, um boa noife". Com

a palavra a vereador Breno Lucío Andrade de Oliveira: " Gostarío de iniciar dando

boa noite para o Tiaozinho que está aqui nos acompanhando, sempre está aqui se

tem a oportunidade é muito bom aí mais importante se a Casa estivesse mais cheia,

pegando um gancho no que o amigo Guilherme trouxe aqui é muito importante a

participação da população é sempre que eu posso não, em todas as sessões eu

tenho postado para informar a população que vai ter sessão para instigar né e

incentivar que a população possa estar participando das sessões e entender como

que é feito o trabalho dos vereadores, como é conduzido os trabalhos aqui nessa

Casa, gostaria de mandar também um abraço e um beijo para minha filha Antonella

que tem acompanhado lá de casa a sessão e ela fica pedindo para o papai manda

um abraço para eia, o nosso amigo Rodrigo Goiaba e a nossa amiga Helena Barone

que tá também acompanhando a sessão e a nossa amiga Fernanda Nascimento um

abraço e também não poderia deixar de parabeniza-la mais uma vez ela agora por

ter tomado posse do seu cargo e eu tenho certeza que não fará diferente esse

trabalho a condução né, que ela vai levar diante desse cargo que ela já tem

experiência, eu acredito muito no trabalho dela assim como um dia lá trás quando

eu estava com intenção de levar uma associação, representar uma comunidade ela

também acreditou no meu trabaiho e me deu o total apoio e incentivo para que eu

pudesse começar a caminhar e representar iá atrás mesmo como líder comunitário

na comunidade, então gostaria de parabenizar o servidores principalmente daquet

obra ali na subida do que vai para o bairro Elias Bragatto, aonde fizeram a

pavimentação e antes disso estava gerando muito transtorno, na quinta-feira de

feriado, no feriadão eu recebi a ligação e fui iá na localidade ver o que estava

acontecendo, na oportunidade o secretárío Maxwell não pode me atender, disse (

que iria me atender na terça-feira, mas entendo que feriado é complicado atender

as pessoas mas na terça feira eu fui lá e ele me explicou como que ele iria conduzir

aquele trabalho e levei para ele né os reivindicações das pessoas que estavam ali

passando pelo transtorno, encaminhei alguns vídeos que as pessoas tinham

encaminhado para mim, para poder ver o que que estava acontecendo de fato ali

e o que que poderia gerar a partir da finalização daquela obra. Então assim, achei

bacana por ter escutado a vontade da população, à vontade das pessoas que

utilizam aquele espaço e ter voltado atrás e ter corrigido ali uma coisa que poderia

trazer muitos transtornos, que por sinal pode ser feito sim um estudo, onde vai

beneficiar tanto ali o trânsito, quanto o pedestres, mas isso tudo tem que vim, até

mesmo porque é uma área de domínio da ECO e a concessionária tem todo um

tramite, uma estrutura, tem engenheiros e tem pessoas que vai poder fazer, conduzir

esse projeto através do papei e assim sucessivamente sair do papel, mas eu gostaria
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de citar aqui o trabalho do Giovanh do Sérgio e o Sérgio em especial por que que

eu falo especiah o servidor exemplar, uma pessoa que veste a camisa da FMI, muitas

pessoas deviam se inspirar no servidor que ele é, no trabalho que ele faz, que ele

executa para o nosso município, não é só o fato de estar empregado, de ter um

salário, mas sim de vestir a camisa da instituição e ele veste essa camisa, uma outra

pessoa também é o Bruno Dantas, que é servidor do SAAE, também exemplo de

servidor que tem vestido a camisa, eu sempre tenho falado, muitas vezes o Bruno vem

na rede social da comunicado, que a própria instituição do SAAE devia passar, mas

ele sente na obrigação de poder ta passando essa informação para população, isso

é muito importante esse feedbeck, então assim, parabéns aos servidores que

realmente vestem a camisa, parabéns ao secretário por ter voltado atrás e ter feito

ali, um trabalho também de qualidade, ouvindo os anseios da população, mas

também quero aproveitar a oportunidade para cobrar, gostaria de cobrar, conversei

com o secretário na oportunidade e eu gostand de falar sobre a Generosa Castilho

é a principal que dá um acesso fácil ao bairro Elias Bragafto, é aquela rua que passa

ali pelo polo industndl ele corta o campo bom de bola, praça saudável, escola,

temos aqui indicação que foi feita pelo Vereador Renato, temos requerimento que

já foi pedido de informação desde o ano passado, é uma luta que nós temos junto

com a comunidade e falar da importância, o secretárío falou que está em dialogo

como dono do terreno, com Prefeito para tentar desenrolar isso ai, mas gente olha o

nível hoje que o bairro Elias Bragatto atingiu, olha o estrutura que temos hoje, o

parque de obras que temos dentro do bairro Elias Bragatto, olha a valorização da

comunidade, valorização do comércio, a valorização de imóveis ali naquela rua,

passa, pode passar também talvez, pode passar o transporte escolar, é os táxis as

pessoas fornecedor né, que leva produtos para abastecer a comunidade e você não

pode passar por ali porque você danifica muito veículo, devido à falta de

manutenção que também é corriqueira e que não acontece da maneira que

deveria acontecer, quando eu falei lá trás de cronograma é um exemplo que

poderia entrar no cronograma, para poder manter aquela via em ótimas condições

de tráfego, e ai a pessoa que quer acessar o bairro Elias Bragatto, tem que passar

pelo transtorno da BR, que iria ficar pior se não voltasse atrás e tem que dá a volta lá

pelo Arícanga e cortar a comunidade todinha, para poder chegar no bairro Elias

Bragatto, sendo que fem aquele acesso fácil e rápido, então o que eu quero pedir

aqui hoje que enquanto tá esse diálogo, que eu também não tenho certeza se existe

esse diáiogo que faça um trabalho ali bacana, senhora Presidente, que venha com ̂
produto, que o secretário trouxe nessa Casa, o revisai, passa revisai naquela via que

vai dar mais qualidade, o revisai ele não é vendido, ele é de graça, ele é cedido pelo

Governo do Estado, na oportunidade tive lá em Birirca, depois de Santa Rosa, com
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secretário levei ele lá, ele conheceu, pegamos o contato, precisava de um termo de

reponsabilidade para que o produto fosse fornecido, para que não fosse descartado

em locais incorretos, mas infelizmente não tem visto vestido desse material dentro do

nosso município, que é um produto que revoluciona qualidade das estradas, fora

pavimentação, pavhs ou asfalto. Então faça um trabalho ali enquanto não é

angariado o recurso pela municipalidade, enquanto não chega a um acordo com 1
esse dono desse terreno e faça um trabalho ali com revisol, para acabar com o

transtorno para dar mais acessibilidade a comunidade e dá uma via de acesso a \J

nível da comunidade do Elias Bragatto, nível que aquela comunidade merece,

também gostaria de cobrar melhoramento naquela via chamada Sebastião Cratz, i

aquela rua que liga comunidade dos Grafz também é uma rua que já foi feito o i

pedido de rede fluvial, rede de esgoto, pavimentação, a pouco tempo atrás J
quando o antigo diretor do SAAE, o Penitente conseguiu colocar extensão de rede ^
de água lá na comunidade, levando água a algumas residências, que não existia e N.

também eu vejo uma dificuldade muito grande que a municipalidade possa \
pavimentar ali aquela via, mas enquanto também não consegue recurso para que ^
isso aconteça, mais uma vez é um lugar que pode ser usado o revisol, temos exemplos

de vdríos outros municípios como eu trouxe aqui nas indicações, que foi bem

relatado, como Itarana, Itaguaçu, Aracruz. Aracruz também tem bairros que foi feito í ̂
totalmente com revisol, porque que Ibiraçu não pode também se beneficiar desse I
material, que vai trazer muita qualidade para população. Então assim, deixa aqui V ^f\J
minhas cobranças e elogios a secretaria, mas ainda temos que melhorar muito, uma Vv

boo semana a todos, tenho dito senhora Presidente". Presidente Valéria dos Santos

Rosalém: " Eu gostand de agradecer a presença do Tiãozinho, da Rafaela,

agradecer também né do João Reis que esteve aqui conosco, do Elias Recla

secretário, dizer para vocês que nós f/vemos hoje 223 pessoas acessando o nosso

canal no YouTube, o vereador Vanderlei disse que é por conta dele né Vanderlei o

vereador tá aí, mas eu acho que é por conta né do trabalho que temos feito na

Câmera né de bastante transparência, para quem não acreditava né que teríamos ^ ̂
pessoas acompanhando hoje 223 pessoas acho esse número bastante expressivo,

exp//car também para quem está nos acompanhando pelo canal que temos, na

verdade hoje tivemos mais problemas do que as outras duas primeiras, mas a gente \

um técnico aqui, o técnico Inclusive é o dono da empresa que tá aqui conosco e ele

tem buscado resolver os problemas né a gente sabe que ás vezes some no imagem,

hoje várias vezes eu pude ver, mas o gente tá trabalhando para que a gente

entregue para vocês uma imagem de qualidade, um serviço de qualidade. Eu ^
gostaria de dizer com relação a indicação do vereador Breno né, da aquisição dos

computadores em 2019 vereador com uma com uma arrecadação muito menor né
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do que a administração atual tem, nós adquirimos 50 computadores, na

oportunidade nós equipamos as secretarias e o pedagógico para que os professores

tivessem né máquinas de qualidade para poder trabalhar e acredito que com

arrecadação que essa administração tem né, adquirir 60 máquinas não é não é

muita coisa, dá para fazer e com 60 computadores dá para, talvez não fique 100%

mas dá para trabalhar né, dá para entregar dentro né do que está proposto para

informática, uma educação de qualidade. Com relação ao que o senhor falou que

ligou para o secretário de obras e ele disse que só ia responder o senhor na terça-

feira por conta do feriado, isso não existe né, secretário quando ele assumi uma pasta

e/e sabe que ele tá 24 horas a disposição do município, que se reveja esse tipo de

resposta e se ele não pode né atender, pode acontecer né, dele tá fora pode

acontecer, mas tem que deixar um proposto, então vai dizer olha eu não posso

atender o senhor, mas o senhor vai ligar para né para pessoa tal e essa pessoa vai

responder pela secretaria que o vereador acionou, bom pelo menos é assim que eu

aprendi com os prefeitos que eu trabalhei, Tião Matiuzzi, Jauber Dório Pignaton e

Duda Zanotti, se mudou eu não eu não sei". A seguir, não havendo mais Vereadores

para se pronunciarem, a Senhora Presidente declara encerrada o presente Sessão e,

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

conforme.
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