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ATA DA 26° SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRACU

)7/10/2022

Aos 17 dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, em recinto próprio,

à hora regimental, sob a presidência da Vereadora Valéria dos Santos Rosalém,

realizou-se a 26° Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Ibiraçu. A Senhora

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

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

verificação de quórum regimental, informando o secretário que o vereador Otávio

Luiz Gusso Maioli, se encontra ausente na 26° Sessão Ordinária. Havendo quórum

legal, a Senhora Presidente declara aberta a 26° Sessão Ordinária da Câmara

Municipal de Ibiraçu do exercício de 2022. Após a presidente solicita ao Vice-

presidente Aloir P/o/, que proceda ò leitura do versículo da Bíblia em atenção ao

disposto no § 3°, do art. 107, do Regimento Interno da Casa. Na seqüência foi
procedida a leitura do versículo da Bíblia, do livro de Jeremias, capítulo 29, versículo
J1, na seqüência a Presidente encerra a fase inicial da Sessão e solicita ao Secretário

que informe os oradores inscritos na Tribuna Livre da presente sessão. O Secretário
informa que não se encontra cidadãos inscrito para o uso da Tribuna Livre da Casa.

Ato contínuo, abrindo a 2° parte da Sessão Ordinária, a Presidente solicita ao Sr.

Secretário que proceda a leitura do resumo da Ata da 25° Sessão Ordinária da

Câmara Municipal, realizada no dia 10 de outubro de 2022, informando o Secretário,

que o resumo da Ata da Sessão anterior foi repassado previamente a todos os

Vereadores para leitura e conhecimento e solicita a dispensa da leitura da Ata. Após
consultado o Plenário, a Ata foi colocada em discussão e aprovada por

unanimidade dos Vereadores presentes. A Presidente solicita ao Secretário para que

faça a leitura da matéria constante do Expediente do Dia, informando que o /

expediente da 26° Sessão Ordinária é composto das seguintes proposiçõesí
EXPEDIENTE ORIGINÁRIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL: Requerimentos CMI n.^s 55, 056(

e 057 de 2022 de autoria de Vereadores Diversos. (Ordem do dia), /nd/cações CAI/

n.°s 16? o 162 de 2022 de autoria de Vereadores diversos. (Ordem do dia). Ofícios e

Correspondências diversos, dentre os quais se destaca o seguinte: 01 - Ofício

320/2022IGAB. proveniente do Executivo Municipal, que encaminha os balancetes

referente ao mês de setembro de 2022. 02 - Ofício n.° 07512022 proveniente do IPRESI,

que encaminha os balancetes de despesa e receitas e o relatório de ordem de

pagamento reiafivo aos meses de agosto e setembro de 2022. A Presidente acusa o

recebimento e informa que o mesmo se encontra sobre a Mesa e à disposição dos

Vereadores nesta Sessão e, posteriormente, na Secretaria da Câmara para eventual

análise. Na seqüência, a Presidente declara aberta a fase dos pronunciamentos

iniciais, informando o Secretário que p encontram inscritos para o uso da palavra na
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presente sessão os Vereadoras Elisabete Ramos Malbare Valéria dos Santos Rosatém

que dispõem de 10 (dez) minutos poro seus pronunciomentos.Com o polavro o
Vereadora Elizabete Ramos Malbar. "Boa noite a todos, e quero deixar aqui em boa

noite a todos os ouvintes da rádio Câmara e do YouTube que estão assistindo, estão

conosco nesta sessão, e gostaria de deixar o agradecimento por ter vocês presente,

agradeço o Leandro que se encontra conosco na Casa e cumprimento a presidente

Valéria, cumprimentando assim a sua mesa, o Breno e o Aloir, cumprimento aos meus

pares, ho/e essa Casa tá muito bonita sabia Vereador Renato Ramalho, porque

todos.., os Fábio, o Café, o Vanderlei, Otávio e a mesa também está toda Rosa. Nossa

Casa está saudando o outubro Rosa, prevenção contra o câncer de mama, então

obrigado aos rapazes dessa Casa que estão na causa junto conosco, cumprimento
os funcionários dessa Casa de lei. O que traz hoje mais uma vez, como estamos

também no mês do Idoso, e está tendo palestras na semana passada no dia 13, na

última quinta-feira, tivemos a psicóloga Marcieli, fazendo uma palestra para terceira

idade com tema " Amar, viver e sonhar, nada é impossível na melhor idade", então

agradeço a Marcieli por ter se disposto a levar esse conhec/mento, essa valorização

da terceira idade, então muito obrigado Associação Amigos da Justiça que tem feito

um trabalho em excelência no dia a dia ainda nos trazendo várias palestras. No

próximo dia 20, na próxima quinta-feira vai fera palestra também no Conviver a partir

das 8 horas da manhã, com Doutor André Malbar, que vai estar levando temas de

orientações de golpes financeiros em idosos. Então vai termais uma palestra visando,

fazer com que os idosos saiba como se proteger com aquelas ligações, que parecem

ser verdadeiras, de banco, e de qualquer assunto que o idoso precisa tratar com

Doutor André tenho certeza que ele vai orientar. Então parabéns, e na próxima

quinta-feira quem puder estar no conviver para assistir essa palestra é bem bacana.
Hoje também eu quero agradecer ao dono da RCL Internet que me procurou e eu

levei até a presidente Maria, e trazer essa notícia aqui, é fresquinha, aconteceu agora

no fim da tarde, ou Conviver vai ter sua internet própria, sem custo nenhum, doad

pela empresa que chegou na cidade já fazendo uma coisa boa, sabe Dr Cláudio,
ela já chegou cuidando do povo da cidade, então ela forneceu para o Conviver
uma internet paro que eles possam navegar com segurança, e tema a sua própria
internet para fazer essas palestras, para levar... para assistir um filme, para assistir
alguma coisa que às vezes é privado por que quando não tem Internet às vezes só
consegue gravando e passando, então agora vai ser ao vivo e a cores. Então o

Conviver foi presenteado com uma Internet de qualidade, então eu quero

agradecer a RCL em Nome do dono o André e dizer que nós terceira idade, nós
vereadores, nós munícipes, agradecemos esse presente para nossa Casa da terceira

idade, que eu pesei está fazendo 25, mais 25 é reforma, no dia 30 de dezembro

estamos fazendo 30 anos de existência do Conviver, então é uma Casa respeitada, ̂
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uma Casa que já tá adulta com 30 anos, então eu quero parabenizar o Conviver por

essa conquista, por as pessoas está levando qualidade de vida para terceira idade,
então fico muito feliz então fica aqui meu agradecimento espero que ele faça muitas

parcerias no município e que vocês tenha vindo para ficar, porque aquele que vem

para somar é sempre bem-vindo, eu agradeço desejo bom trabalho a todos.,. Há
tem de um convite que eu estava esquecendo, chegou um convite nessa Casa, nós
todos aqui já fomos avisados, mas eu vou agradecer o Centro de Educação Infantil
Branca de Neve, que tem a honra de convidar os senhores a nós, para a culminância

do projeto institucional, viajando pela leitura eu vou, eu vou, acontecerá agora na .
quinta-feira, dia 27 do dez, semana que vem às 18 horas no local Estância Califórnia,
lá no antigo Casarão, hoje Estância Califórnia, vai acontecer lá e eles contam com

a nossa presença, tenho certeza que nós faremos presente. Então parabéns ao
centro de educação infantil Branca de Neve, por trazer a leitura e a leitura faz com

que as pessoas que tem bastante.... as crianças que leem, elas ficam muito cultas e
elas desenvolvem muito rápido, então parabéns aí o centro de educação infantil, e
um bom trabalho para todos." Com a palavra a Vereadora Valéria dos Santos
Rosatém: "Boa noite vereador e vereadora, ao Leandro que se faz presente, aos

ouvintes da Rádio Câmara, boa noite aos que nos acompanham pela tv Câmara e

aos servidores dessa Casa. O que me traz a tribuna é a atuação do governador

Renato Casagrande em todo estado do Espírito Santo, e para falar da atuação do
governador Renato Casagrande a gente não pode deixar de falar da pandemia que
assolou todo o mundo em 2020, a última pandemia que nós tivemos, a grande

pandemia é de data de 1918, então em 2020 já tinha passado 102 anos da última^
pandemia. Nós perdemos até maio desse ano em todo mundo cerca de 15 milhões
de pessoas, perdemos aqui no Brasil até maio de 2022 cerca de 687.000 pessoas, eu
faço uma pergunta? Nós sabíamos o que fazer quando fomos assolados pelo vírus?
Eu vou responder não! Não sabíamos! Os governantes sabiam o que fazer? Nenhum,/
de nenhuma parte do mundo! Nenhum de nenhuma parte do mundo, aqui n<
Espírito Santo não foi diferente, o governador Renato Casagrande criou a saia de^
situação para discutir todas as ações e todas as medidas que deveriam ser tomadas,
não tomou decisão sozinho, tomou decisão juntamente aos secretários, ao comércio,

a Indústria, foi muito corajoso, porque teve que tomar decisões que não agradam,
que não agradaram ao comércio, que não agradaram a indústria, e a gente sabe
que de fato o comercio sofreu, eu digo isso porque nós temos um comércio, e na
ocasião nós fechamos por 21 dias, porque não tínhamos insumo, nõo tínhamos luvas,
não tínhamos máscaras, álcool, fechamos, nos preparamos e reabrimos. Eu entendo

que o comerciante foi... acredito que assim o pior momento que eles viveram,
certamente, mas o governador ele tinha duas opções, ou ele arrisca e não toma
nenhuma atitude, e perde um número maior de capixaba do que nós perdemos, ou
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ele toma atitude de restringir em alguns momentos as atividades comerciais, não é
certo quando se diz que o governador Renato Casagrande ele decretou Lock Down
no estado do Espírito Santo. Nunca Foi decretado Lock Down, no estado do Espírito
Santo nunca foi, nos momentos em que havia o número... o aumento do número de

casos de covid sim, era solicitado para que se diminuísse algumas atividades

comerciais, e a gente sabe, como eu já disse que o comércio sofreu, mas eu ouvi

essa semana de uma vereadora de Vitória, que ela disse: _ O comércio sofre, sofreu,

mas ele se recupera, com dificuldade, com muita dificuldade, mas ele se recupera,

as vidas perdidas do Espirito Santo, as vidas perdidas no Brasil e no mundo não, nunca

mais serão recuperadas, quem nós perdemos para o covid nunca mais veremos. O
governador tinha que apertar e eu tenho um grande orgulho do governador que nós
temos porque ele optou pela vida, eu agradeço a Deus todos os dias, por que eu

não perdi ninguém próximo de covid, mas conheço muitos que perderam, muitos, eu
já disse uma vez eu volto a afirmar, o governador Renato Casagrande foi o melhor
gestor da pandemia desse país, não construiu hospital de campanha, foi criticado

por isso, mas ao invés disso ele aumentou o número de leitos, que hoje estão à
disposição do povo espírito-santense, e isso não quer dizer óbvio, que a saúde no
Espírito Santo é a melhor do Brasil, não, não é, temos que avançar, temos que
avançar muito, mas ele empregou o dinheiro da melhor forma possível, criando leitos

para que ficasse para população, ele foi corajoso. E hoje na possibilidade de
reeleição, ele é cobrado pela coragem que ele teve, ele é acusado de ter fechado

o comércio, ele é acusado de ser contra o comerciante, mas a gente tem que

lembrar que desde o começo da pandemia nós temos aqueles que tiveram medo e

que enfrentaram, e aqueles que tiveram medo e simplesmente negaram, dos
negacionisfas não espero nada, dos negacionístas eu só espero mesmo que eles
critiquem o papel do governador Renato Casagrande, e que digam né, que ele é
contra o comércio e o desenvolvimento desse estado, e como, como eu fácil

desmentir, como o governador é contra o desenvolvimento do estado, se mesm

com a pandemia ele foi de longe o governador que mais investiu no estado do

Espírito Santo, não existe um município desse estado que não tenha investimento, que
não tem recurso do governador Renato Casagrande. Isso mostra a competência que

o governador tem, de gerir a pandemia de deixar o estado ainda em condições
financeiras de atender os municípios, é por isso que eu reafirmo o meu voto no

governador Renato Casagrande, e peço a todos aqueles que estejam me ouvindo

que reflitam, busquem informações, por quê é muito fácil agora, vai aparecer o outro
candidato, para dizer que ele vai fazer... mas eu vou deixar aqui um dever de casa,

busquem no Googie, busquem outras fontes, o que fez até hoje o adversário do
governador Renato Casagrande, ele já teve 4 mandatos de deputado Federal,
busquem e se vocês acharem algo de relevante pode trazer aqui na Câmara e me ^
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mostrar, e falando dos entregas do governador eu vou citar só algumas, algumas

entregas feitas em Ibiraçu de 2019 a 2022, algumas entregas, repasse fundo o fundo

para elaboração de projetos no valor de R$ 469.000,00;Construção da rede de

esgoto sanitário e drenagem no bairro Ariconga. R$ 892.485,00: Drenagem,

pavimentação e esgotamento sanitário nas ruas José Luiz Fiorotí e Adriana Marolí

Rosalém Rocha R$ 1.636.000,00; Construção de 32 unidades habitacionais no

loteamento Vista Linda R$ 2.240.000,00; Construção, drenagem e pavimentação na

via de Acesso ao Santuário Diocesano Nossa Senhora da Saúde R$1.693.000,00;

Reforma da praça Aristides Armínio Guaraná que já está sendo licitado R$ 518.000,00:

Caminhão pipa; Caminhão truck com prancha: Forno e gás turbo; Centrifuga elétrica

para extração de mel de abelha; Armário para pão de sal e pão doce; Cilindro
sovado de mossas; Balança eletrônica, esses menores são paro podaria;

Retroescavadeira; Construção da quadra na EMEIEF Maria Lucas Gomes R$

1.155.825,00... e posso continuar aqui, que vocês vão ver que são vários ... Fundo

Cidades 2020 foi repassado poro Ibiraçu, R$ 1.519.521,00. Nenhum governador na

história do estado investiu mais em Ibiraçu que o Governador Renato Cosagrande.

Então que todas as pessoas que estejam me ouvindo, reflitam, e vejam que para
seguir em frente é com Renato Cosagrande 40." Após os pronunciamentos, a
Senhora Presidente declara encerrado a segunda parte do 26° Sessão Ordinária

dedicada ao expediente e declara aberta e iniciada a terceira parte da 26° Sessão

Ordinária da Câmara Municipal de Ibiraçu, do exercício de 2022. A Presidente solicita

ao Secretário para que faça a leitura da matéria constante do Expediente do Dia,
informando que o expediente da 26° Sessão Ordinária é composto das seguintes
proposições: PROPOSIÇÕES ORIGINÁRtAS DO LEGISLATIVO MUNIÇIPAL:
Requerimentos CMI n.°s 055, 056 e 057 de 2022 de autoria de Vereadores Diversos.
Após lido e debatido em Plenário, foi aprovado por unanimidade. Indicações CMI
n.°s 161 a 162 de 2022 de autoria de Vereadores diversos. Após lidas, em Plenário,

foram umo o uma debatida, sendo todas aprovadas por unanimidade. Não

havendo mais matérias sujeitas à 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 o Vereador Otávio Luiz Gusso

Maloti: "Nâo estive presente na sessão passada, mas escutei a sessão, e assistir a

sessão posteriormente, e só queria me manifestar sobre dois assuntos que eu
considero assim mais importante, dentro de tudo que foi discutido, e me manifestar
no sentido de que estou junto das abordagens que foram feitas aqui por todos
vereadores. Em primeiro momento a questão da indicação da vereadora Bete
respeito da reformulação salarial no conselho tutelar conforme foi apresentado na
reformulação e valorização, tem meu apoio irrestrito, inclusive até se eu pudesse
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sugerir uma forma de como isso pode se tornar de fato concreto, no meu

entendimento o Conselho Tutelar é eleito que passa por um processo de eleição e

nâo é um trabalho inegavelmente complexo, que exige uma capacidade

intelectual, mental e física absurda, então acredito que a forma correta seria uma

remuneração como é feito na Câmara por meio de subsídio, e aí não tendo a

condição de ficar calculando horas extras e tudo, mais sabe que existe esse trabalho,

então se candidata-se, presta serviço, e vai ter um subsidio justo, isso é o meu

entendimento, a parte obvtomenfe os indenizações de diárias né, que

necessariamente é requerido para um profissional que presta, que necessita desse

auxílio. E referente as diárias dos servidores públicos da Prefeitura Municipal de

Ibiraçu, como foi abordado pelo vereador Breno que trouxe até um retorno da \
apresentando um requerimento, retorno de um requerimento na Tribuna Livre, acho
que agora mais do que nunca é o momento de fato para se trabalhar nisso eu tomei
a liberdade respeitando todos os vereadores que fizeram indicações aqui e se ^
manifestaram e eu também me manifestei, mas eu enviei um ofício colocando uma

proposta concreta, com valores nas tabelas nos reajustes, eu não vou aqui tratar do x
dos valores em si pontuais. Mas qual foi a abordagem que que apresentei defende ^
nesse Ofício, que tá público inclusive, quem tiver pode acessar os ofícios que estão
no s/sfema é que se faz uma um reajuste mais aito, para esses que estão mais baixo,
e que senão não se reajuste aqueles que já tem uma diária aita como secretários.
Prefeito e vice-prefeifo, no sentido de que já é muito discrepante, esea gente não
avançar naqueles altos, a gente consegue ter um Impacto menor, então foi nessa
iinguagem que apresenta essa proposto mais concreta né, aí a gente tá aí l ^
aguardando o retorno foi feito... que está sendo feito os impactos eu acredito que
vai se cumprir, se concretizar essa medida, especialmente naquela diária de R$ 26,00 |
ela tá extremamente baixa, tamos, famas aí também cobrando que isso venha logo

esse projeto para gente votar e reverter esse quadro, eu acho que nós vamos
conseguir um grande passo aí com a colaboração de todos e as boas visões e Ijrr^
manifestações que tivemos a Câmara é isso é a hora que a gente traz a voz do povo
e vem para cá, e os servidores estão conclamando para que se torne realidade, de
fato já deveríamos ter esse projeto aqui nessa Casa. Eu acabei me perdendo no
tempo aqui, peço perdão, mas eu não vou deixar de registrar e parabenizar os
professores pelo dia dos professores no último 15 de outubro, não prolongando, todo
sabe dos valores dos professores na sociedade, mas eu queria deixar aqui a minha
manifestação que onde estiver atuando, seja como porta-voz político seja em outra
seara, estarei me inclinando ao máximo possível de valorização desse trabalho seja
por remuneração, seja qualidade de trabalho, então fica aqui o meu registro de que
estarei sempre disposto a alcançar um ponto ótimo que seja possível para qualquer,
para essa categoria muito Importante que são os professores. Eu teria outros assuntos
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para irafar mas vou deixar para próxima sessão, mas um eu nao posso, vou pedir um

minuto Presidente Valéria, para ir ao encontro do que vossa excelência apresentou

aqui, a cerca do Governador Casagrande que tenta a reeleição, tem meu apoio

diversas razões, eu só até, numa razão queria discordar de vossa excelência num

ponto, dizendo que os gestores não sabiam como lidar com a pandemia, ele talvez

não sabiam, mais tinha informação que poderia balizar e ele se orientou no que é

científico, no que é de conhecimento, buscou vacina, buscou foi contra tratamento

precoce, enfim, tudo mais que vossa excelência colocou ali, então, ainda no cenário
ele conseguiu aí colocar um programa, um plano de avanço dos níveis de pandemia
proporcionou Inclusive abertura gradual do Comércio, foi de fato um exemplo que

vai ficar aí como um bom legado, apesar da grande dificuldade, dentre outras

razões, não vou me estender, só queria informar a população de Ibiraçu que ja tem

manifestado as redes sociais e também estou com o governador Casagrande,

espero que seja eleito e peço Voto para Governador. Desejar a todos uma boa
semana, bom final de mês e boas eleições a todos, que tenhamos aí um bom

processo eleitoral. Já que me manifestei aqui para governador, estou também com
o candidato ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como o presidente para o nosso
Brasil. Boa noite a todos, bom trabalho e que Deus nos abençoe." Com a palavra o
Vereador Breno Lúcio Andrade 0//ve/ra: "Gosforío de desejar um boa noite a todos

pessoas que estão nos acompanhando pelo YouTube, pela rádio Câmara, os
servidores dessa Casa, meu amigo Leandro que você faz aqui presente, gostaria de
começar parabenizando a comunidade do bairro Elias Bragatto, que na última
quarta-feira realizou a festa do dia das crianças, e vários outros comunidade também
como, Guatemala, Caboclo Bernardo, foi um dia muito importante para as

comunidades, mais especial para a comunidade do bairro Campagnaro e Bela
Vista, comunidade onde eu moro, onde eu cresci, fizemos ali junto com o grupo da
comunidade, os amigos comunitários com a mão de todos, fizemos uma festa muito
bonita, gostaria de agradecer às pessoas que ajudaram diretamente e indiretamente
no nossa festinha, que contribuíram financeiramente ou que fizeram doação de
doces e as outras utilidades que a gente pode distribuir na festinha, foi muito bacana.
Mas evidenciar o esforço da comunidade em si, porque independente de decisões
políticas a comunidade do bairro Campagnaro e Bela Vista nunca deixou de fazer
algo que construísse coisas positivas para ò futuro da Comunidade, então assim é de
se admirar o trabalho de todos, fico muito feliz, muito feliz de ver o empenho dos
Comunidades para poder trazer e colocar um sorriso no rosto de uma criança. Assim
como o nobre vereador trouxe aqui gostaria de parabenizar os professores pelo seu

dia, a gente sabe da importância dos professores, são pessoas que formam
principalmente as outras profissões, deixar aqui um abraço a cada um de vocês e
dizer que o mandato está a disposição para buscar o que for necessário cobrar juntos
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OS benefídos que possam esíar iraiendo melhores condições também trabalho aos

professores do nosso município, do mais desejar uma boa semana a todos." Com a
palavra o Vereador Vanderteí Alves da Silva: "Dar um boa noite todos, agradecendo

o Leandro, pela presença, um boa noite para as pessoas que estão nos ouvindo pela

rádio Câmara e estão nos vendo pelo youfube. Senhora presidente o que eu tenho

a tratar nesse momento. não vou me alongar vou dizer para o ilustre vereador Otávio

Maioli. que a gente também concorda nas questões levantada, quando V.Ex° diz
que já mandou uma proposta das diárias .acho que nós devemos discutir, porque
rea/menfe o idéia é boa o reajuste maior para quem para que ganha menos e menor

para quem ganha mais. a gente já fez essa discussão no mandato passado e não
conseguimos chegar em um denominador, porque quando chega no executivo a ^ I
coisa para. E dizer também vereador que a gente precisa tratar de todas essas
questões, nós temos ainda na Casa um projeto dos professores, não podemos
esquecer dele, nós femos um projeto que já foi retirado daqui dos enfermeiros precisa
trabalhar nele. agora vem aí o orçamento, precisa destinarverba no orçamento para

que faça essa demanda, é muito importante que a Câmara com seu trabalho esteja
sempre atento e a gente quer realmente valorizar todos os nossos profissionais. Quero
aqui parabenizar também os professores pelo seu dia. que no Japão. Maioli. o
professor mais importante do que o imperador, porquê o Japonês diz que sem o
professor não existiria... eu queria dar um boa noite para todos que estão nos
assistindo, e isso que eu tenho paro dizer." Com o palavra o Vereador Ellsabefe
Ramos Malhar: " Quero também deixar um boa noite para todos que estão nos

assistindo até agora, os ouv/nfes da rádio Câmara, do YouTube e que estão nos
assistindo, ao Leandro que permanece aqui nessa Casa. agradecer o vereador
Otávio por trazer os assunfos da última sessão, aonde já pude por dois anos venho
falando das diárias, e trouxemos esse assunto através do vereador Breno que estava
falando sobre os motoristas, mas não só os motoristas, mas como senhor bem sabe

todo funcionário público que tem que atravessar a cidade precisa de um reajuste,
essa diária não dá muito para se manter em Vitória por um dia. quer dizer não dá
para fazer nada. mal dá para comer alguma coisa e ficar com fome se passar o dia
todo por lá. E também parabenizar o dia do professor porque aí que nasce toda a
história de uma civilização, através do ensino é que se forma grandes homens,
grandes mulheres, grandes cidadãos, méu Parabéns aos professores, como disse
vereador Vanderlei tem vários reajustes a ser feito precisamos ter a compreensão
porque tem todos os profissionais a maioria tá todo defasado, então tem que ter um
olhar direcionado a todos. Parabenizar as comunidades também pelo Dia das
Crianças pelo belo trabalho que foi desenvolvido no bairro Elias Bragafto. '
Campagnaro. Bela Vista. Guatemala e a onde se festejou o dia das crianças. Quero / \
agradecer, vou citar aqui embora tem muitos das pessoas que acompanham meu ̂
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trabalho que não tem Instagram, mas o portai Ibiraçu News fez uma pesquiso e eu

agradeço aqueles que votaram, nos dando a presidente, a vereadora Valéria, a mim
e ao Breno, os primeiros lugares daquela pesquisa, quero agradecer aqueles que

votaram para que isso acontecesse, me senti muito honrada, embora sabendo que

grande pouco que me acompanha não tem Instagram, que são mais velhos famílias
às vezes não entra. Mas agradecer aquele que se importou, que quis agraciar a

gente dizendo que nós estamos no caminho certo, que o trabalho é esse, então fica
aqui meu agradecimento ao voto. Quero desejar também sucesso do Governador
Casagrande através da sua Presidente no município a Valéria, e tem muitas obras

muitos trabalhos feitos no nosso município, então quero te desejar sucesso nos

próximos dias, no próximo dia 30, estaremos em eleição, então desejo um boa noite
a todos e tamo junto e a semana tá só começando." Presidente Valéria dos Santos
Rosalém: "Eu gostaria de parabenizar as comunidades do Elias Bragatto, Guatemala,
Caboclo Bernardo e Campagnaro pelas comemorações do Dia das Crianças,

gostaria também de parabenizar aos professores pela passagem do dia do professor,
e reiterar que a luta deles também é minha, e dizer também que eu torço muito para
que essas afirmações né, de que a educação é que salva o mundo, de que os
professores é que mudam a vida das pessoas, que isso sai um pouco da palavra e
passa de fato para ação né, que a gente precisa de fato valorizar o professor e
denfre oufras coisas o salário digno é valorizar o professor. Eu gostaria também de
paraben/zar o governador Casagrande mais uma vez porque ele assumiu o
compromisso de cumprir com piso da enfermagem a partir de janeiro de 2023, e aí
para que não surjam dúvidas ele prometeu a partir de 2023 e que não paga agora,
porque não pode, e o piso só estará valendo a partir de 2023. Eu gostaria também
de desejar um boa noite a todos que nos ouvem que nos acompanham pela rádio
Câmara, pela TV Câmara, ao Leandro que está aqui conosco, a todos os vereadores
e vereadora aos servidores dessa Casa que ainda se encontra aqui e não havendo

nada mais a tratada, declaro encerrada a presente sessão a todos um boa noite." A

seguir, não havendo mais Vereadores para se pronunciarem, a Senhora Presidente
declara encerrada a presente Sessão e, para constar, lavrou-se a presente Ata, que
após lida por mim, . Secretário da Mesa Diretora, vai por
todos assinada conforme.
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