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ATA DA 28' SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRACU

16/11/2022

No dia 16 do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, em recinto próprio,

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

realizou-se a 28° Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Ibiraçu. A Senhora

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

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

verificação de quórum regimental, informando o secretario que se encontra ausente

na 28" Sessão Ordinária de 2022 o Vereador Aiolr P/o/. Havendo quórum legal, a

Senhora Presidente declara aberta a 28" Sessão Ordinária da Câmara Municipal de

Ibiraçu do exercício de 2022. Após a presidente solicita ao Vereador Vanderlei Alves

da Silva, que proceda à leitura do versículo da Bíblia em atenção ao disposto no §

3°, do art. 107, do Regimento Interno da Cosa. Na seqüência foi procedida a leitura

do versículo da Bíblia, do livro de J Crônicas, capítulo 16, versículo 1 1, no seqüência

a Presidência encerra a fase inicial da Sessõo. A Presidente solicita ao Secretário que

informe se há oradores inscritos na Tribuna Livre, informando o Secretário que se

encontra inscrito para o uso da Tribuna Livre da Casa o Sr. HUDSON JÚNIOR BARBOSA.

cujo tema de sua manifestação será "Garantia ao Direito de Moradia" e o Sr. HUDSON

JÚNIOR BARBOSA cujo tema de sua manifestação será "Convite da Igreja Cristã ^
Maranata para culto especial com as autoridades". A Presidente convida o Sr.

CLÉBER GENEBRI PEREIRA para fazer o uso da palavra pelo temo proposto no prazo

regimental de 10 (dez) minutos. Com a Palavra o Sr. HUDSON JÚNIOR BARBOSA: "Boa

noite ao Vereadores, em nome da Presidente Valéria eu cumprimento o todos os

nobres Vereadores. Já o algum tempo eu nâo comparecia na Câmara para usar a

tribuna, vocês sabem que vira e mexe a gente vem aqui dá uma cutucada, fazer o

papel de sociedade quanto a lembrar ao poder público que existe um'

comunidade, uma sociedade aguardando e ansiando que as suas demandas sejam

atendidas, eu acredito que essa é a base e os pilares o poder legislativo constrói as

leis, forma os decretos e aprova, o poder executivo ele vai de encontro a executar

de fato e cumprir as demandas do sociedade e a muito tempo como o nobre^
Vereador Vanderlei sabe disso, eu venho discutindo a questão da necessidade que

nós temos no nosso município de atuar com mais veemência para que o processo

de regularização fundiária e de foto ele aconteça, mais do que números Vereador

já que a gente já sabe, há provado já e cientificamente provado que o processo

de regularização fundiária Otávio, ele traz muitas coisas positivas para o município
tá aí a questão das soluções de problemas com questão familiares, a questão da

garantia o direito constitucional a moradia ele de fato acontece quando a pessoa

tem a posse né, em mãos a escritura do seu imóvel infelizmente esse processo é um
processo caríssimo do Brasil hoje né, os cartórios todos as entidades envolvidas nesse Qr
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processo pro cidadão fazer por sí só quando ele consegue fazer né é multo
demorado, que Já se foi passado por aqui em vários e várias situações e que o

município ele pode fazer, ele pode ser a mola que vai impulsionar, vai direcionar esse
caminho existe vários outros municípios fazendo. A gente Já trouxe aqui em 2015, um
grande estudioso lá de Sâo Paulo que ele veio aqui o Fernando Kassab, ele trouxe
várias vertentes que a gente pode seguir para que esse processo aconteça, nesse

último governo agora existe algumas leis que foram facilifadas para que isso
aconteça, mas infelizmente o que eu vejo é que a gente tá andando muito
vagarosamente e porque eu vou dizer isso Vanderlei, querido Vereador Vanderlei por
que a prefeitura em março de 2021 ela contratou uma empresa para fazer, dá o
pontapé que é fazer o recadastramento imobiliário da cidade, porque eu tó dizendo
isso, eu vou justificar o porquê, Bu participei desse processo como como técnico
avaliador de alguns imóveis e os pessoas me viam nas ruas né e elas estão
perguntando e aí e aquele trabalho que você estava fazendo, olha é a prefeitura,
eu estava apenas atuando como responsável por avaliação e as pessoas estão me
perguntando Carlinhos, e aí a prefeitura me assusta porque eu acredito Demuner que
você não paga por um serviço antes dele está concluído você paga, você "v
contratou um serviço para você pagar o serviço o serviço tem que estar finalizado,
concorda comigo Vereador Vanderlei, mas infelizmente o contrato que era para ter
sido entregue o serviço que era para ter sido entregue em março 2022, nós já estamos
já em novembro e a prefeitura já pagou a última parcela eu fiquei, eu fui buscar
informação e infelizmente isso é uma verdade ela já pagou a última parcela e o
serviço não foi entregue pior como eu participei e entendo um pouco desse processo
o sen/iço tá andando muito vagarosamente existem comunidades, existem bairros,
existem em quadras né falando mais especificamente que nem foram lançadas no
sistema ainda e o sistema ora contratado irá e muito ajudar o município até na
organização, quanto à questão de obras, quanto em questão de espaços públicos
que estão disponíveis e tá lá a última parcela já foi paga, mas infelizmente nós como
município não temos essa ferromenfo ainda disponível para ser utilizada e aí porque
o povo tá preocupado com isso, porque o povo sabe que nós somos uma cidade
pequena e o que demanda de renda aqui o que traz receita para o município sôo^^^^^
esses impostos o cidadão tá querendo pagar imposto tá porque ele quer o seu imóvel
regularizado, ele sabe que é justo pagar o IP7U quando seu imóvel está regularizado
quando ele tem direito acesso a crédito tá no banco quando aconteceu alguma
situação e eu falo sempre isso que isso acontece quando uma família que estava
estruturada né pai, esposa os filhos infelizmente acontece de ela acabar eéo imóvel
não está regularizado para conseguir vender esse imóvel é uma dificuldade muito
grande quando ele não está regularizado, agora quando o imóvel está regularizado
as coisas até desculpa a expressão, até na desgraça que é uma quando a família se
acaba, se separa os o marido e a rhulher a questão da regulação fundiária ela vai
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aiuar de forma benéfica ajudar aquele imóvel seja vendido com mais facilidade ou

que é transferido para uma pessoa só. desses dois aí do marido ou da mulher com

mais facilidade. Então eu queria pedir encarecidamente para que a gente atue.

para que o município tenha esse acesso concluído, a questão do cadastro imobiliário

da cidade para que os munícipes passem a pagar, todos apagar porque existe um

outro problema aí existem várias pessoas que não estão pagando Renato, mas o

quem foi lá ultimamente, nos últimos três anos aí construiu sua casa, comprou seu lote

foi lá na prefeitura, deu entrada no habite-se, deu entrada no alvará para poder

construir tal esse tá pagando é justo e aqui tá falando eu não tenho imóvel próprio,

aqui no centro da cidade o que tá cabível de IPTU, mas o meu pai tem eu resido no

mesmo imóvel que ele lá ele não paga. Olha só olha só que situação hein, eu estou

vindo aqui como cidadão cobrar para que a prefeitura me cobre o IPTU para que a

prefeitura e Iguale todo mundo, bote todo mundo no mesmo nível se tem que cobrar

IPTU do rico e do pobre que mora no Residencial, que mora lá no Bragatto, que mora

no Erícina, que se cobre não é imposto devido, tá na Lei não tem que cobrar esse

dinheiro não é usado para poder avançar mais a cidade construir mas quadras

esportivas, construir mais espaço públicos, praças, construir escolas, construir creches -^5^
não tem que, não é assim que as coisas acontecem assim que o dinheiro chega

para ser usado no poder público, então tem que acontecer, então eu vim aqui
lembrar a prefeitura que a gente precisa ter mais seriedade porque quando o

prefeito foi eleito ele foi eleito Prefeito, ele é prefeito de todo mundo ele é meu
perfeito também, eu já falei isso para ele já, ele é meu prefeito acabou, acabou
eleição ele é meu prefeito eu tenho que lembrar ele quando ele foi se candidatar
para ele ser prefeito da cidade ele falou que era um gestor eficiente que ele era
preparado, mas infelizmente ele tem demostrado que ele não é gestor preparado,
infelizmente tenho que falar isso para ele, ele tá se comportando como um gestor

que não está preparado para lidar com a dinâmica dessa cidade que é pequena,
cidade nossa é pequena, tem problemas tem como todas as outras mas a cidade é
pequena eu queria pedir para que nós como sociedade e vocês aqui como
representante do povo, foram eleitos para Isso, para que vocês dessem uma
averiguada nisso o empresa foi contratada no dia 23 de Março 202 J o contrato foi
através de uma ata de adesão de número 9.98812021 adesão de ata de registro de

preços n" 07812020 eu vou falar para o senhores nós somos se eu não me engano o
terceiro município do estado o primeiro estão com o mesmo problema não entregou,

eu não sei se já pagaram, eu tó preocupado com nós aqui, nós já pagamos, nós já
pagamos e o serviço não foi entregue ainda eu queria pedir então para que algo
fosse feito, para que nós desembaracemos isso, isso precisa andar, precisa ir para
frente, precisa ter uma finalização quando a gente contrata um serviço ele precisa
ser executado, precisa ser entregue o que foi contratado e pronto vamos para frente C ̂
as coisas vão andar, essa ferramenta é uma ferramenta muito importante eu já falei ^
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sobre isso aqui essa ferramenfa de afuaüzaçâo do cadasfro imobiiíário da cidade é
uma ferramenta muito importante, vou citar um exemplo, o meu contrata eu já
entreguei Já tem tempo mas as pessoas vira e mexe me iiga e faia assim o Hudson é
tal imóvei assim tá em nome de quem? Que eu estou querendo comprar, mas que

queria saber se está em nome de fulano mesmo, olha como é o problemática desse
assunto, pessoas mu/7os vezes quer comprar o imóvel tá inseguro porque tem que

ficar inseguro mesmo que como nâo tem escritura, como nâo tem nenhum
documento registrado, vou comprar aí eu vou trocar e aí será que realmente é da
pessoa mesmo a questâo da atualização do cadastramento imobiliário gente resolve
muito desses problemas, é o ponta pé inicial para começar a se desenvolver
programas de regulação fundiária na nossa cidade, tem cidades ai que estão no
nosso porte, no mesmo porte que o nosso que já estão avançando mas do que nós,
precisamos olhar atentamente para isso, mas eu tenho por mim já estou encerrando
Presidente, que a gente não pode só eu geralmente quando eu venho aqui eu nâo
venho aqui só para criticar eu queria dar os parabéns para prefeitura de Ibiraçu

quanto à quesfâo da organização da Secretaria de Meio Ambiente, secretaria que
está funcionando eu sou técnico em meio ambiente tenho utilizado aquela

secretaria mais recentemente estou percebemos que existe uma vontade do

município em querer de fato, Maioli sabe disso há fempos do ex- prefeito Duda que
vem se tentando que as normativas ambientais para se organizar essa questão eu
queria dar os parabéns para secretaria de meio ambiente que tem se desdobrado
poro ajudar no desenvolvimento na cidade quanto a questâo das licenças
ambientais, que vem sendo aí qual ativamente uma discussão para que os empresas

possam se enquadrar para que elas possam está otuondo nos suas atividades de
forma correta. Então é isso eu queria trazer esse lembrete aqui a empresa já recebeu,

a empreso já recebeu a última parcela do contrato ainda não entregou o serviço eu
sei que pode ter prorrogações e prorrogações mas olha só o negócio tá desandado
eu fui lá procurei saber informação o gente tem que olhar com mais atenção quant
a isso aí porque se a gente com o poder que ajuda na questâo do controle de
fiscalização do Poder Executivo a gente precisa ficar atento nisso aí, são prazos é
dinheiro público que tá iá investido, que foi pago e nâo foi entregue. Eu queria
agradecer aí a atenção de todos aí cumprimentar os motoristas que estão aí
também, o pessoal da Maranata né que estão aí acompanhando também essa
sessão e vão poder usar a palavra também, queria dá um boa noite a todos." A
Presidente convido o Sr. CLÉBER GENEBRt PEREIRA poro fazer o uso do palavra pelo

temo proposto no prazo regimental de 10 (dez) minutos. Com a Palavra o Sr. CLEBER
GENEBRI PEREIRA:"Boa noite a todos, muito obrigado aqui pela oportunidade de estar

nessa câmera na chamada casa do povo ou qual me apresento aqui como o Pastor
Kleber da Igreja Cristã Maranata em nome do presidente da igreja Cristã Maranata ^ ̂
pastor Gedeltí Gueiros mando aqui a saudação, um abraço a todos e obrigado pela ^
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oportunidade de tá aqui para fazer um convite né a essa casa e aqui me dirilo a
presidente Valéria dos Santos Rosalém, também ao secretário Breno Lúcio Andrade
e também aos vereadores presente e aqueles que nõo puderam estar. Dizendo que

é uma alegria poder estar com vocês, como pastor estou caminhando para um ano,

aqui na cidade de Ibiraçujá estive pastoreando a igreja central, nós temos hoje três
igrejas na cidade de Ibiraçu, uma no centro outra no sâo Cristóvão e outra em Redro
palácios a igreja Cristã Maranata tem mais de cinco mil templos, nós temos entorno
de cento e vinte maanains, hoje nós estamos em vários países praticamente em

todos os continentes nós estamos levando a palavra temos um trabalho social

realizado nas nossas igrejas ou qual nós também aqui local nós temos um cuidado
com ensino para as nossas crianças então todo o trabalho que a igreja faz além
daquilo que é primordial que é espiritual nós também nos preocupamos com social,
quero aqui aproveitar a oportunidade ou més de novembro cada mês a igreja ela
tem como se fosse, como conhecido por muitos uma campanha a igreja ela tem um

período que ela ora um mês então ela tem um mês que agora pelas crianças, pe/os
jovens, pelas fam/7/as o mês de novembro é o mês que o Senhor nos orientou para
que nós orássemos pelas autoridades, porque se nós temos uma democracia porque
nós precisamos então orar pelas autoridades e quero aqui ler esse texto que a
palavra nos recomenda orar pelas autoridades em 1 Timóteo 2:1 diz assim: Admoesto-
te, pois, antes de tudo, que se façam deprecaçôes, orações, intercessões, e ações
de graças, por todos os riomens; Pe/os reis, e por todos os que estão em eminência,
para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e
honestidade: Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador. Então a
função que cada um de vocês exercem que necessitam de muita oração, não
faltam pessoas para criticar um vereador, criticar um prefeito ou qual aqui também
esqueci de deixar minha saudação ao prefeito Diego Krentz mandou a ele o nosso
abraço e dizer que a igreja neste mês está em continua oração por vocês
intensificando a oração por vocês porque quando vocês governam ouvindo a vo
do povo e por certo para ouvir a voz do povo porque sâo muitas vozes mas vocês
precisam de ouvira voz de Deus saber aquilo que é melhor muitas vezes são decisões
que são difíceis de vocês tomarem porque às vezes o recurso é pouco mas tem qu
fazer uma coisa e tem outra então que nós pedimos é que Deus dê sabedoria a vocês
que Deus abençoe essa casa que a cada dia mais pessoas têm oportunidade como
está me dando aqui de poder sub/r nêsso Tribuna e para poder fazer o uso da palavra
e o minha vinda aqui em nome da Igreja Maranata é dizer para vocês e fazer um
convite no dia 27 deste mês que vai ser em um domingo nós teremos um culto
especial das autoridades e aí abro aqui para que vocês possam estar conosco ali,
vamos buscar para ter um representante do presbitério da Igreja Cristã Maranata ou
qual a nossa sede fica em Vila Velha para que possa estar aqui e que vocês possam
colocar na agenda quando eu falo que a igreja está orando parece ser vago né, há
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alguém orando por vocês mas nós firamos nós femos de segunda a sábado 6 horas
da manhã nossa igreja aberta a primeira semana de madrugada e interseção é só
pelas autoridades alguém levanta e ora abençoa senhor presidente da casa, os
vereadores, o prefeito, abençoe o nosso presidente, abençoe executivo, abençoe
judiciário, abençoe o nosso Governador nós não temos ideologia partidária a Igreja
Maranafa a igreja ela ora pelas autoridades então qualquer político, qualquer
pessoa que desempenha ela tem liberdade tá aí na nossa igreja é um lugar reservado
para ela ali e nós nos sentiremos muito honrados e a igreja que vai estar orando
sabendo que vocês puderam tirar um tempo para estar naquele lugar não temos
como objetivo aqui trazer comum entre uma placa religiosa cada um de vocês tem
a sua igreja onde vocês congregam a fé de vocês mas dizer o seguinte aquele
ambiente onde nós temos ali ele tem nos proporcionado um renovo espiritual é
naquele ambiente que nós encontramos pessoas que entraram ali pensando em
suicidar e ali ouvir uma palavra e Deus mudou o coração entre nossas igrejas pessoas

que estão no vício presas em que a medicina a psicologia o psiquiatra não consegue
resolver, mas femos aqui uma palavra de Cristo que pode mudar e transformar a
pessoa então o nosso convite aqui em nome da Igreja Cristã Maranafa que vocês /
possam colocar na agenda e assim que possível participar conosco eu agradeço em V"^
nome da Igreja Cristã Maranafa a oportunidade essa casa aos meus amigos aqui de
Ibiraçu que estão acompanhando né essa fransm/ssõo ou qual é dever nosso
acompanhar né e também cobrar dos nossos representantes mas acima de tudo
antes de cobrar nós devemos fazer orações por ele que Deus assim abençoe muito
obrigado pela oportunidade." Concluída a fase reservada à oiíiva dos cidadãos
inscritos para uso da Tribuna Livre na presente sessão, a presidente declara encerrada
a r parte desta Sessão Ordinária. Ato contínuo, abrindo a 2° parte da Sessão
Ordinária, a Presidente solicita ao Sr. Secretário que proceda a leitura do resumo da

Ata da 27° Sessão Ordinária da Câmara Municipal, realizada no dia 07 de novembro

de 2022, informando o Secretário, que o resumo da Ata da Sessão anterior foi
repassado previamente a todos os Vereadores para leitura e contiecimento 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 28° Sessão Ordinária é composto das seguintes
proposições: EXPED/g/tfTE ORIGINÁRIO DO BXECUTIVO MUNICIPAL: Projeto de Lei n.°
3.394/2022, que "Dispõe sobre alteração de anexos de metas fiscais da lei de
diretrizes orçamentária para o exercício financeiro de 2023.", de autoria do Executivo
Municipal, com os Pareceres das Comissões permanentes pertinentes. (Ordem do
Dia). Projeto de Lei n.» 3.395/2022, que "Dispõe sobre alteração do plano plurianual
para o período de 2022 a 2025. de autoria do Executivo Municipal, com os Pareceres
das Comissões permanentes pertinentes. (Ordem do Dia). Projeto de Lei n.°
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3.396/2022, que "Altera as disposições legais das Leis Municipais n®, 2.397, de 22 de

janeiro 2003; n® 3,794, de 22 de Junho de 2016 e n° 4,019. de 20 de agosto de 2019 que

dispõe sobre o pagamenfo de diárias, e dá outras prov/dénc/as.", de autoria do

Executivo Municipal, encaminhado através do Ofício n.° 345/2022/GAB, datado de

11 de novembro e recebido em mesma data, com pedido de urgência

constitucional. O Secretário informa que existem Requerimento sobre a Mesa
formulado pelos vereadores EMsabefe Ramos Ma/bar, Ofovfo Gusso Maío/i e Renato

íu/z Ramalho. requerendo a aprovação de urgência regimental na tramitação da

proposição, inclusive com a dispensa dos Pareceres das Comissões temáticas
pertinentes e inclusão da proposição na Ordem do Dia da presente Sessão. A
Presidente informa que o requerimento da nobre Vereadora será apreciado em

primeiro lugar, no início da Ordem do Dia da presente sessão, nos termos do art. 121,
III, do Regimento Interno da Câmara Municipal. EXPEDIENTE ORIGINÁRIO DO
LEGISLATIVO MUNICIPAL: Indicações CMI n.®» 170 e 176/2022, de autoria de

Vereadores diversos (Ordem do dia). Ofícios e Correspondências diversos, dentre os
quais se destacam os seguintes; 01 -Oficio N.° 341Í2022ÍGAB. proveniente do
Executivo Municipal, que encaminha os balancetes referente ao mês de outubro de
2022, 02 -Ofício da Câmara Municipal de Ibiraçu N.® 16712022. encaminhando os

balancetes referente ao mès de outubro de 2022. A Presidente acusa o recebimento

e informa que o mesmo se encontra sobre a Mesa e à disposição dos Vereadores
nesta Sessão e, posteriormente, na Secretaria da Câmara para eventual análise. Na
seqüência, a Presidente declara aberta a fase dos pronunciamentos iniciais,
informando o Secretário que se encontram inscritos para o uso da palavra na
presente sessão os Vereadores Efísabete ramos Malbar e Breno Lúcio Andrade Oliveira
que dispõem do prazo de lO(dez) minutos para seus pronunciamentos. Com a
palavra a vereadora EHsabeto Ramos Maibar; "Boa noite, quero dar boa noite nossa
casa está bem representada hoje estamos com a fé, com Deus, estamos com a
Maranaia e é muito bom a gente começar os trabalhos firmado na fé eu quero
agradecer o Pastor Kleber, quero agradecer ao amigo Fabrício companheiro de
grandes jornadas, quero da boa noite ao Hudson, Evaldo, Adriana e em nome do
Mirin funcionário da prefeitura eu cumprimento os funcionários da prefeitura, muit
bom quando a gente vem participar dos direitos da gente sejam bem-vindos, quero
cumprimentar o presidente da casa a vereadora Valéria Rosalém, quero
cumprimentar assim sua mesa na pessoa do seu vice-presidente hoje representado
por Vanderleí Alves e o seu secretário Breno quero cumprimentar meus pares, hoje eu
vou estender eu quero estender a Renato e a Otávio por que a gente está sempre
lutando por alguma coisa juntamente com os outros nove vereadores então quero
dar uma boa noite, amigo Carlinhos né nossa casa é uma casa de grande luta e de
grande conquista. Quero dizer eu vou logo falar para o Pastor Kleber que já está se ^ j
retirando então eu vou deixar que umas palavras para o Pastor Kleber eu primeiro

^
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vou cumprimentar a rádio câmara e aos amigos do YouTube acompanhando nossa

sessão hoje devido ao feriado foi na quarta-feira, tá sendo hoje na quarta-feira quero

dizer pastor Kiéber que eu por diversas vezes tive no culto da Maranata do centro eu

me emociono sempre a último culto do ano passado eu estive com meu Prefeito o

Diego estava lá também e eu digo assim eu sou católica mas eu acompanhei muita

coisa da Maranata inclusive o meu sobrinho André que é advogado faz parte, André

Malbar, faz parte do seu grupo mas antes defe eu já eu já acompanhava a

Maranata, meu pai era Maranata eu tive no maonain, participei do quando era

criança com 12 anos, vi meu pai se convertendo a Maranata, então Maranata eu

tenho respeito a todas as religiões sabe pastor Hudson eu não tem porta de igreja

que eu não entre e que eu não me sinta bem dentro dela porque Deus ele é o único,
então o Deus que eu rezo ou oro é o único Deus é o único então tanto faz a porta

que eu entrar em nome do meu Deus é o Deus que eu fui encontrar dentro das casas

que eu participar mas eu me emociono muito às vezes as lágrimas escorrem quando

estou na Maranata eu adoro os louvores é uma casa de grande valia para alimentar

a alma através da fé então muito obrigado pelo convite o Fabrício já havia me

convidado eu achei que fosse um dia em que eu não estava mais no dia 27 eu espero

poder participar como faço todos os anos eu acho que já tenho um bons anos antes
de ser vereadora eu já ia assistir o culto das autoridades, então é muito bom e eu
agradeço o convite. Quero dizer ao Hudson que eu fiz o ano passado uma indicação
pela regularização fundiária eu penso que eu vi fazendo a apanhando os dados na
cidade e eu espero que realmente isso venha acontecer que esteja atrasado mas

que isso venha acontecer porque com certeza as pessoas tem que ser responsável e
donos dos seus sonhos da sua terra da onde eles colocaram suas impressões, então

embora o senhor não me citou mas se senhor procurar no requerimento o senhor vai

ver que eu já fiz essa indicação e que eu tô contando que ela vai ser feita isso
necessárío nós precisamos ter rua, número e endereço, pagar imposto e cobrar qu

o imposto que a gente paga seja revestido para as comunidades por que nó^
prec/somos de desenvolver então eu também apoio a regularização e eu acho que
se faz necessária, bom tivemos também essa semana passada a 12" conferência da

Criança e Adolescente e eu e o parceiro Otávio Maloli, fomos lá contribuir por que
tudo que diz respeito a um município eu respeito e procuro está, se não posso estar o
tempo todo mas a gente vai lá tentar dar um click, uma ajuda para que realmente
os coisas aconteçam como precisa acontecer pelas nossas crianças e adolescentes
e podemos ajudar lá, também estivemos na última quinta-feira na ordem de serviço
da praça Aristide Armínio Guaraná tivermos em vários vereadores é uma praça que
já tem 20 anos e fala assim é uma praça tem tantas coisas hoje para responder mas
a praça também tem direito a ser modificada, melhorada é o centro da nossa
cidade e uma cidade que não que fica apagada que não há crescimento, parece
aue é uma cidade que não anda então é direito dos moradores do centro nossas
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crianças os meus já cresceram mas é direito das crianças ferem uma área limpa, uma

área destinada para um funcionário que acaba o almoço sentar para esperar seu

tiorárío para retornar para o frabalfio a praça precisa de cuidados, então foi dado a

ordem de serviço da praça Aristide Armfnio Guaraná que já vimos, como tô falando

que moro em frente da praça tem uns 20 anos que a gente pede então vou

parabenizar o Diego e ao secretário da SEDURB Marcos Vicente que através do

Governo do Estado a praça agora vai sair, foi dada a ordem de serviço, então eu

fico feliz porque nós estamos vendo que agregou valores a cidade então é um direito

de quem mora no centro também ter a praça reformada e 20 anos é um tempo bom

para fazer então eu quero agradecer aqui ao secretário da SEDURB de Marcos

Vicente que, juntamente com o prefeito fizeram essa ordem de serviço além de

outras obras que nós estamos caminfiando aí com aquele valâo de Aricanga que é

uma luta de muitos anos que também está sendo feito pela SEDURB um projeto nâo

pela prefeitura, peta SEDURB para que consiga resolver porque ali é triste quando

chove que as pessoas tem que almoçar com aquela água suja dentro da sua casa,

aquele monte de mosquito é uma luta que também fazemos parte dela e estamos

aguardando que seja realmente resolvido eu quero fazer uma agradecimento hoje,

especial a viaçâo Águia Branca porque eu estive com uma pessoa da Águia Branca
falei sobre os 30 anos que o conviver está fazendo agora em dezembro e que os

idosos gostam muito de visitar as outras comunidades que vem ao conviver então eu

quero agradecer através da águia branca o Amigos da Justiça que também ajudou

a fazer isso uma realidade e a Iris, ao prefeito, que foi uma enfermeira para poder

estar atento também as necessidades ali daqueles idosos que amaram o passeio

então eu tenho que agradecer ao Hermes na Águia Branca é estiver em Domingos
Martins um encontrâo da terceira idade que ia falar há mas esses velhos querem

dançar, queremos, queremos tudo, nós podemos tudo estamos a idade que o genfe

tem direito e deve fazer respeitar o nosso direito ainda bem que a Águia Branca
respeitou a terceira idade e nos cedeu o ônibus porque era um custo alto que nâo
daria para eles, esse sonho ser realizado, o sonho foi realizado o encontrâo foi
maravilhoso, fora que o ônibus com 44 pessoas se divertiram muito e já agradeceram

que foi bom demais então quero deixar aqui esse agradecimento e dizer aqui para
o f^astor Kleber que já saiu que dia 27 do 11 às 19 horas já está na agenda então bom
trabalho para nós todos que Deus nos abençoe e aí isso aí obrigado." Com a palavra
o vereador Breno Lucío Andrade Oliveira: "Boa noite a todos, as pessoas que nos

acompanham pelo nosso canal no YouTube é que nos acompanham pela rádio
câmara o nosso vice-presidente Aloir que não pode estar presente aqui nessa sessão

por questões de saúde mas se tiver acompanhando sabe quem está aqui torcendo
por você, pela sua melhora, pela sua saúde e aqui tá bem representado pelo nobre
amigo Vanderlei cumprimento a todos os outros vereadores aqui presente aos
amigos da Maranata que tiveram aqui fazendo convite através do Kleber que fez um

k-
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discurso aqui muifo bonito e cumprimento Fabiício, BIbl a Adríana e o Edvaldo

gostaria também de registrar aqui senhora Presidente a presença dos motoristas aqui

da prefeitura municipal esperava mais as pessoas aqui hoje, acho que é importante

a presença da categoria aqui nessa casa para poder entender o diálogo que
acontece entre os legisladores do município e a garantia que nós podemos trazer de

melhoras na qualidade do serviço que vocês prestam e também na qualidade de

vida né que vocês tem através do trabalho de vocês que é multo árduo no dia a dia,
cumprimento o Mirín e o Xandâo que estão aqui presente, na intimidade a gente se

conhecem a bastante tempo, o Joelson e o Silas que tá aqui presente sejam bem-

vindos o Hudson parabéns pelo discurso você sempre surpreendendo essa casa com

o vasto conhecimento que tem principalmente quando o gente fala de
regularização fundiária parabéns é sempre um prazer ter você aqui, gostaria de

começar senhora Presidente cobrando a Secretaria de obras do nosso município
para que possa estar um pouco mais presente na comunidade do bairro
Campagnaro e Bela Vista tem alguns pedidos que a gente tem feito em nome da
comunidade, inclusive tem pedidos que já fizeram um ano e ainda não foram

atendidos coisa simples como um conserto de um meio fio e algumas outras

demandas como conserto de grelha né de bueiro devido às fortes chuvas agora, há

poucos dias ouvi muita danificaçôo em alguns lugares da comunidade
principalmente em outras localidades do nosso município e a comunidade tem
cobrado depois de sair que seja retomado alguns trabalhos dentro da comunidade
limpando algumas ruas que ficaram um material que tá podendo trazer outros
transtornos do futuro é entupido tem muitas localidades a gente acha que morreu

numa largo mais alaga e devido essa grande quantidade de material que cai dentro
das grelhas acaba entupindo ainda mais e trazendo mais danos aos moradores,
gostaria também de começar parabenizando o prefeito Diego por ter encaminhado
essa casa o projeto né o projeto do reajuste das diária dos motoristas cobramos aqui
desde o começo do nosso mandato através de indicações, através do debate
diversos vereadores tiveram a oportunidade de tá cobrando o chefe do executivo
que encaminhasse o projeto aqui para casa para que tornasse realidade e que
desce para categoria melhores condições no trabalho do dia a dia é muito
importante esse projeto no dia 5 de Maio desse ano eu fiz um requerimento, boa noite
Juliana, fiz o requerimento aqui nessa casa perguntando o executivo municipal qual
seria a previsão de tá fazendo esse reajuste, qual seria a previsão de tá
encaminhando esse projeto se já existia algum estudo técnico para poder chegar
algum valor exato para reajuste e no dia 11 de outubro eu fiz um discurso aqui no uso
da tribuna cobrando mais uma vez o executivo municipal que encaminhasse o
projeto de lei aqui para casa para reajustar mais uma vez cobrando e sabemos que
que o Lei número 2.397 de 2003 no seu artigo 5° ela deixa estabelecida que fica o
poder executivo autorizado a atualizar os valores constantes da tabela diária e esses

^

<V

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 Municipaíde iSiraçu
'Estado do Espírito Santo

vo/ores iá poderiam ser atualizado com base na inflação e mesmo com essa sem

precisar mandar projeto para casa tá para Câmara Municipal o prefeito já poderia
ter feito essas atualizações, não o reajuste, poderia atualizar com base na inflação

com cálculo né do IFCA logicamente que fosse atualizar e pelo por esse cálculo não
chegaria o valor que garantisse não é para os servidores uma qualidade na
alimentação e no café, no almoço e o valor era de R$ 26,00 reais e esse projeto foi
encaminhado para casa né pedindo ali que aumenfosse para o valor de R$ 46,00
reais que ainda, R$ 42,00 reais que eu acredito ainda que não seja o valor que ofenda
a categoria né mas parabenizar por encaminhar esse projeto é importante esse
projeto ele foi encaminhado para essa cosa com pedido de urgência constitucional
o que é urgência constitucional, o executivo encaminha esse projeto e a Câmara
Municipal ela tem 15 dias para passar esse projeto pelos comissões, comissões de
Finanças, Justiça e Redação para poder avaliar todo aquele projeto talvez convidar
aqui a equipe de Finanças, convidar a procuradoria paro sentar com os vereadores
né explicar talvez se tem alguma dúvida e esse projeto chegou aqui na sexta-feira e
aí sábado a Câmera não abre, domingo também não abre, segunda enforcou,

terça-feira feriado e hoje estamos aqui na sessão né e lamentavelmente na sexta-
feira eu não sabia fui pego de surpresa hoje três vereadores pediram a urgência
regimental a ordem do dia não né pediram uma urgência da casa para que esse
projeto fosse votado hoje, particularmente respeito o posicionamento dos nobres
vereadores de fazer esse requerimento pedindo essa urgência na votação do projeto
mas eu não concordo com a posição e com a opinião dos nobres vereadores porque

eu Breno não voto por conveniência eu voto com convicção, eu voto em coisas que
eu acredito que realmente vão fazer a diferença e não tem o respaldo jurídico não
tive um tempo hábil assim como os outros vereadores aqui tenho certeza não tiveram
para poder estudar esse projeto dialogar com o Executivo municipal e tentar achar
meios que possam melhorar ou de fato comprovar para câmara municipal e para os
servidores da categoria que não tem maneira de ficar melhor aí sim de fato vir para
casa dentro do prazo de 15 dias da urgência constitucional votar o projeto mas
lamentavelmente tive essa surpresa pedindo a ordem do dia hoje fico muito triste
porque devemos ter convicção do que estamos fazendo tô falando por mim
devemos ter tempo hábil eu acredito que a seis anos esse projeto já poderia tá vindo
né desde outras gestões, não veio mas chegou agora porque não esperar um pouco
mais os 15 dias para a gente poder tentar negociar tentar melhorar, mostrar de fofo,
então assim esse é meu posicionamento deixo bem claro não estamos aqui votando
contra o projeto votando contra os servidores que merecem sim ser valorizado que
merecem ter melhor qualidade de vida e melhores condições de trabalho isso é o
que eu acredito, então antes de votar qualquer coisa aqui pela barriga, pelas coxas
eu vou votar com convicção, não vou votar por conveniência esse é meu
posicionamento espero que todos servidores nos entenda estou à disposição para
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conversar com qualquer um de vocês procura Câmara Municipal senfe com

Vereador sente que o outro sente por procurador e vamos tentar votar em algo né

pelo menos mostrar que tentamos trazer algo meltior para os servidores mas talvez o

executivo nâo tem condições de atender, aí sim a gente tá com a convicção e

certeza que o que está sendo feito é o correto é o melhor para categoria então assim

nâo sou a favor do requerimento, sou a favor que esse projeto tem a tramitação dos

15 dias para passar nas comissões para gente sentar com financeiro da prefeitura

chamar aqui como várias reuniões nós fizemos aqui nessa casa mostrar para gente

os gráficos mostrar o porquê disso porque daquilo se dá para melhorar se não dá
para melhor para ai sim da melhor qualidade de vida e melhores condições de

trabalho para vocês que estão no dia a dia falar igual o meu pai pegando essa

estrípadeira aí indo para Vitória colocando a vida em rísco para ganhar mixaria,

tenho dinheiro bom trabalho a todos. "Após os pronunciamentos, o Senhora

Presidente declara encerrada a segunda parte da 28° Sessão Ordinária dedicada ao

expediente e declara aberta e iniciada a terceira parte da 28° 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 do 28° Sessão Ordinária é composto das seguintes
proposições: REQt/gR/MEWTOS DE URGÊNC/A. formulados pelos Vereadores Elísabete
Ramos Maibar, Otavío Luiz Gusso Maiott e Renato Luiz Ramalho requerendo a

aprovação de urgência na tramitação do Projeto de Lei n.° 3.396/2022, que "Altera

as disposições legais das Leis Municipais n° 2.397, de 22 de /ane/ro 2003; n® 3.794, de
22 de /unho de 2016 e n° 4.0 J 9, de 20 de agosto de 20 i9 que dispõe sobre o
pagamento de d/dr/os, e dá outras providências.", inclusive com a dispensa dos

Pareceres das Comissões temáticas pertinentes e inclusão da proposição na Ordem

do Dia da presente Sessão. Após lido o requerimento, o mesmo foi colocado em^
discussão e REJEITADO por 4 votos contrários e 3 favoráveis, passando o projeto a te
tramitação normal pelos órgãos da Câmara, observando-se as regras do Sistema de
Processo Legislativo e todas as disposições do Regimento Interno da Casa.
PROPOSIÇÕES ORIGINÁRIAS DQ EXECUTIVO MUNICIPAL: Projeto de Lei n.° 3.395/2022,

que de autoria do Executivo Municipal, com os pareceres das Comissões
Permanentes, com a apresentação de 03 (três) emendas pela Com/ssâo de Justiça
e Redação. Primeiro foi colocada as Emendas em discussão e votação. Após, o
Projeto de Lei n.° 3.395/2022, com as respectivas Emendas foi colocado em votação
sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Projeto de Lei n.® 3.394/2022, que de

autoria do Executivo Municipal, com os pareceres das Comissões Permanentes, com
a apresentação de 02(duas] emendas pela Comissão de Justiça e Redação. Primeiro
foi colocada as Emendas em discussão e votação. Após, o Projeto de Lei n.®

3,394/2022, com as respectivas Emendas foi colocado em votação sendo o mesmo

aprovado por unanimidade. PKOPOSICÕeS ORIGINÁRIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
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Indicações CMI n.®« 170 e 176/2022, de autoria de Vereadores diversos. Após lidas,

em Plenário, foram uma a 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 a vereadora Elísabef& Ramos

Alafbar; "Agradecer a todos aqueles que esfâo conosco até agora nos ouvidos pela

rádio câmara e pelo YouTube desejar uma semana, uma pequena semana né a
todos porque já estamos tioje é quarta-feira que Deus nos acompanhe no nosso
trabaiho e desejar que a gente consiga avançar em prol do município, em prol
daqueles que depende da nossa força e da nosso luta eu tenho pouco hoje a falar
porque o que eu tinha para falar já foi dito, obrigado." Com a palavra o vereador

Jose Carlos Ferreira dos Satífos:" Queria agradecer aqui mais uma vez né a presença

do Hudson que falou muito bem na tribuna ali, agradecer também às pessoas que
aqui estiveram nessa casa hoje os nossos motoristas né o Alexandre, Joelson, Mirin e
Silas junto com o pessoal da Maranata f^astor Kleber, Edvaldo Pandolfi, Fabrício e ela
fez questão que eu dissesse Adriana da dengue então agradecer a presença de
todos eles que passaram aqui hoje e dizer que eu votei, nâo votei favorável ao
requerimento mas sou total a favor desse projeto que tenho certeza que vai melhorar
e muito para essas pessoas que vôo para Vitória consfonfemenfe, desejar a todos
uma boa noite e uma ótima semana." Com a palavra o vereador Otávio Luiz Gusso

Maloll: " Gostaria de agradecer aos ouvintes a audiência da rádio, do YouTube da
Câmara, sessão discutindo matérias importantes e ela contou aqui com a presença

do Pastor Kleber agradeço muito sempre Igreja Maranata sempre me faz presente
nos cultos principalmente dos da autoridade, sou católico mas sinto muito
conforfáve/ nos celebrações da Maranata ela tem muita música né me agrada muito
o culto e fico muito grato pelo pela oração de todos os fiéis ao nosso trabalho
buscando sempre sabedoria o que eu sempre peço a Deus queria fazer uma
manifestação em relação a fala do Hudson aqui na Tribuna sempre trazendo o tema
da questão Imobiliária da regularização fundiária qual sempre trouxe teve
oportunidade de atuar e agora como colaborador nesse projeto, trouxe algumas
reflexões e algumas demandas a respeito eu acho Hudson, no pouco tempo que
tenho aqui, também já fiz algumas manifestações a respeito e fazendo um histórico
aí de 6 anos praticamente o qual tive mais aqui atuando como vereador de fato o
que o senhor trouxe aqui no Tribuna mostra uma ação feita nessa gestão, uma ação
que a muito tempo nâo se fazia e já se fez logo nos três primeiros meses uma ação
muito relevante então teve entrega, é claro que é um assunto que é sempre muífo
delicado e tem que ser trabalhado as reflexões e a fala de vossa excelência aqui é
muito importante porque de fato da força é muito importante quando vem alguém
qualificado falar sobre o tema e nós temos aí a diversas questões para resolver a
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questôo fundiária obviamenie é uma quesiôo muífo ímporianfe e o primeiro passo
para finalização do cadasiramenfo imobiliário também eu faço jus a fala de vossa
excelência e reconheço que de certo modo teve uma ação que deu um salto em

relação à gestão passada segundo mandato nesse temo isso é importante deixar
claro para população e vossa excelência também trouxe a questão da Secretaria
de yvie/o Ambiente da qualidade do trabalho isso sinceramente foi algo estratosférico

comparado ao que a gente tinha anteriormente é verdade que nós até atualizamos
nosso Código Ambiental mas ele ficou só no papel mas essa gestão chegou e
assumiu o tema da gestão ambientai no município hoje nós temos o licenciamento
todo municipalizado naquilo que compete ao mcíníCf'p;o ele é feito todo de maneira
online para documentação a parte administrativa os técnicos todos da Secretaria
de Meio Ambiente atuam fazem a gestão estão planejando para o próximo ano fazer
toda execução de educação ambiental e todas as outras ações do melo ambiente
do município estão empenhados e hoje nós temos uma lista de consultores que tem
que ser atualizada é tão consultores ambientais podem se inserir no cadastro
Municipal é online qualquer um que vai fazer o seu de licenciamento ambiental ali
ele tem acesso direto ao consultor cadastrado da agilidade isso sem falsa modéstia
foi uma ação muito importante desta gestão. E aí trazendo a questão ambiental
queria fazer um trazer uma notícia a respeito da nossa Associação de catadores de
material reciclável mais uma vez nós tivemos aqui na semana passada a vereadora
Bete expôs na sessão passada a questão que está sendo implementada a coleta de
porta a porta e qual estivemos lá fazendo a presença vossa excelência fez
explanação com muita categoria e mais um salto agora a Ascomçu é a primeira
associação de catadores do Estado do Espírito Santo que tem o licenciamento
ambientai para fazer a gestão de elefroeietrônicos ou seja qualquer um que tem um
aparelho eietro-eletrónico agora pode deixar lá na associação pode fazer na coleta
seletiva pode fazer entrega porta a porta que ele vai ser reciclado garantido eéa
terceira associação do Brasil que tem o licenciamento para gestão desse material é
um. mais um salto, mais um passo, então vamos tratar Associação com carinho,
vamos participar da coleta seletiva hoje é 100%, você separa os seu resíduo em casa
CO/OCO o resíduo reciclável na frente da sua casa identifique- o ele vai retornar e o
meio ambiente agradece e nesse aspecto junto com a prefeitura no apoio nós
vamos conseguir aí avançar ainda mais a nossa gestão de resíduos. Por fim. eu só
queria dizer que amanhã nós vamos ter uma ação importante no âmbito da área de
relevante interesse Ecológico do Morro da Vargem amanhã foi convocada pelo
governo do estado da reativação do Conselho da área e agora já com plano de
manejo para aquela região sendo feito também pelo lEMA e Consultores nós
podemos ai dar mais um passo para essa gestão então assim, eu desejo a todos que
vão participar representações de instituições que participam desse conselho que
busquem trabalhar o equilíbrio e a sustentabilidade da Região principalmente do
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pon/o de visia turístico sódo-econômico e ambiental para nós continuarmos

avançando com sustentabilidade nessa região e para finalizar nós tivemos aqui né o

projeto do reajuste das diárias que teve o seu requerimento de urgência infelizmente

né a maioria dos vereadores aqui entendeu que não era o momento para apreciar,
mas vereadora Bete, Vereador Renato e eu mantivemos nossa posição, fizemos o

que era fundamental que nós trabalhássemos esse projeto então ficou registrado
aqui a nossa luta e tenho certeza essa luta tá sendo muito árdua é cada passo uma
luta e nós continuaremos nisso inclusive aqui na Câmera agora porque de fato hoje

nós tivemos aqui um exemplo de contradição muito claro em relação ao que se
defende acho que o hora da gente fazer uma reflexão muito profunda se vale a

pena de foto sustentar uma posição diante de um quadro que a gente podia já
resolver aqui em cima de um projeto fica aqui a minha posição a minha opinião com
muito respeito ao trabalho de todas as vossas excelências mas hoje acredito que nós
né que os que votaram contra esse requerimento e se manifestaram contra a
urgência desse projeto e poderíamos aprova-lo aqui eu acredito que estiveram
equivocados inclusive nos argumentos apresentados aqui hoje como por exemplo a
questão do 107% colocado pela presidenta Valéria na verdade todos os reajustes ele
visa colocar um mesmo distanciamento de 1,34 por cento entre as diárias do prefeito

e as diárias dos servidores coisa que nunca teve, isso não era motivo para não
aprovar o projeto agradeço Renato, agradeço Vereadora Bete, pela posição firme
estaremos aí continuaremos empenhados nesse projeto. Boa noite a todos e nos

vemos aqui na sessão na próxima semana quarta-feira." Com a palavra o vereador
Breno Luclo Andrade de Oliveira: "gostaria de agradecera presença dos amigos que
estiveram aqui representando a Igreja Maranata, um pouco alguns dos motoristas da
que presta serviço para prefeitura o amigo Hudson, parabenizar o trabalho feito aqui
nessa casa pelos vereadores as indicações muito importante que foram feitas aqui
de fato concordo, respeito na verdade né usei a palavra errada respeito ao
posicionamento dos amigos do Renato, Bete, do Otávio, a Beth e Otávio não está
aqui no plenário mas acredito que estão nos escutando lá de dentro, mas eu não
concordo com esse requerimento não quer dizer que o projeto foi recusado ou não
foi aprovado na como Vereador tá no trouxe aqui dizendo que o projeto não foi
aprovado projeto simplesmente vai tramitar com prazo de 15 dias para a gente
poder discutir né com o corpo da gestão Municipal tentar melhorar algumas
condições dentro do projeto que melhora as condições de trabalho dos servidores,
claro que é igual o Otávio faiou assim que o prefeito abre mão de atualizar algumas
questões relacionadas ao cargo dele mas é muito fácil a gente abrir mão quando o
nosso salário é quase R$ 10.000 líquido no mês né e dizer que esse projeto ele pode
ser melhorado ainda mais vamos estar se reunindo correndo atrás convocar aqui
convidar na verdade os representantes do executivo para poder talvez passar para ^.
genfe os suos explicações né com que base chegaram naquela do impacto ^

A
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orçamenfárío com que base eles fizeram atualização dos valores né com base no

que na realidade, qual é a realidade que chegou a esse cálculo e é feso sempre fá

manter o respeito né acho que discordar de opiniões é normal a Câmera deveria ser

assim mais vezes porque acredito que o resultado seria bem melhor lá no frente com

esse embate de Idéias de ideologia para construir algo melhor então oss/m vou

respeitar sempre os amigos independentemente do situação aqui a coisa é séria não

tem demagogia não tem oihar de deboche a questão mesmo é essa aí fazer com

que o trabalho tenha resultados bons lá na frente e que o beneficiado seja de fato o

servidor que tá sentindo na pele todos os dias nessa correria de Ir para Vitória, para

Santa Leopoldina, Linhares só eles que sabem o realidade eu não sei a realidade

porque eu não bafo volante para prefeitura eu não sei a realidade deles quem sabe

é eles então Vereador vir aqui faiar que acha justo né que é o correto mas tem que

perguntar para o servidor e se eles estão de acordo com, se é do agrado né, tem

que mostrar que de fato se debruçamos em cima desse projeto e tentar trazer algo

ainda melhor do que foi proposto pelo chefe do executivo aqui nessa casa, então

assim do mais, um bom final de semana que já metade da semana a todos estão à

disposição de todos também forte abraço." Com a polavra o vereador Vanderíei

Alves da Silva: "Agradecer ao Hudson, convoquei ele aqui uns dias atrás e ele trouxe

aqui enriqueceu bastante a nossa sessão a sua fala é sempre muito importante para

essa casa de lei é lamentável as vezes que vereador foi falar eu vou parar Presidente

até deixar aquela conversa de terminar depois a gente pode continuar... às vezes é
até desrespeitoso com o vereador quando eu falo que vocês acho que não mas é
desrespeitoso com o vereador quando eu falo aqui vocês acham que não, quando

o vereador tá falando todo mundo vai falar fica de um tripé ali tentando

desestabilizar o vereador isso aqui quando eu falo de jabuti /sso é um do jabuti que

acontece vamos desestabilizar a fala dele porque eu vou até sair um pouco daquilo

que eu tava falando que tinha que prestar atenção na conversa paralela aqui vou
pedir a presidente que toda vez que eu Vanderlel estiver falando que a senhora me
garante a palavra os demais vereadores porque realmente é muito triste e desde
cedo eu tô tentando evitar esse tipo de enfrentamento por que humildemente

conversei com a bancada falei com eles que o requerimento não ia passar pelo

sentimento que eu tive aqui de farde e assim eu não sei nem como classificar foi
como se eu não tivesse falando com ninguém, porque aquilo ali não vale de nada,

mas o requer/men/o é legitimo, então quer dizer que a convicção dos outros
vereador também não vale de nada porque o entendimento do outro vereador

também não vaie de nada porque se você faz alguma coisa aliás é a gente tá diz o
amigo meu que você só conhece uma pessoa se você estiver convivendo com ela
muito tempo então é muito complicado quando você pensa que você fá
convivendo com pessoas que tem hum/7dade. sensibilidade na primeira
oportunidade eles mostram que não tem sensibilidade não tem humildade porquê é
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da base é do QG do prefeifo então que a gente faz aqui é o que vale eu vou fazer,

vou trocar minha fala em função do que nós observamos aqui a tentativa de

desestabilizar o vereador então vou apertar mas o passo para dizer que daqui para

frente a coisa vai agora vai ficar bastante espichada não é da minha do meu caráter

ficar comparando administração porque se eu tiver que fazer isso aqui vou passar

sessão toda comparando o governo porque eu tô aqui há bastante tempo então

evito de fazer esse tipo de abordagem por que a administração passada teve

acertos e teve erro a outra administração teve acento e te viu todas elos mas

entregou um trabalho muito bom para quem chegou para que pudesse dar
continuidade o que eu quero é que a administração de continuidade e atue naquilo

que não foi feito e é importante que o legislativo entenda que aqui precisa ser o

vereador tem voz e vez e tem prerrogativa para votar eie vota da maneira que ele

entende a convicção é dele então não tem esse negócio de um vereador dois ou

três achar que a opinião deies é que tem que ser opinião de todo mundo e eu vou

ser bastante repetitivo Presidente vou dizer que eu tô aqui há bastante tempo, .
bastante tempo e eu já tive vereadores aqui é tão bom com todos vocês e fizemos
embates duro mais respeitoso nunca não desrespeitoso é importante que o vereador

entenda que também tem que respeitar a opinião dos outros vereadores porque

aliás eu até diria, vou ser mais duro ainda eu diria o seguinte a minoria precisa

consultar a maioria independente se tá na base do governo ou não tem que

consultar a maioria porque aqui é no voto aqui é no voto não tem essa questão olha [sjT J
eu analisei isso aqui isso aqui tá uma beleza, olha isso aqui é sete maravilha de Ibiraçu

e se eu achar que não é eu vou votar contra eu tenho prerrogativa para fazer isso eu
tenho prerrogativa para fazer isso e tenho prerrogativa para discutir para conversar

com todos os vereadores e tô sempre aberto a dialogar infelizmente são vereadores

e vereadores eu não pedi hoje para o secretário lê quem é que participa das

comissões quando eles aqui as comissões pertinentes do parecer favorável da
próximo presidente eu vou pedir que leia fulano, fulano e beltrano. Fulano , fulano e
beltrano para as comissões por que eles adoram fazer reunião às terça-feira vai te
reunião, não vai ter reunião na terça-feira para discutir projeto e eu sempre

mudando o horário, mudando horário para poder o vereador participar da reunião ̂  ̂
não sou, não fecho questão de horário, flexível mas de repente você é surpreendido \j^
e eu fui um amigo e eu fiquei na portaria que na portaria já avisei só vai dar desgaste
para nós, só vai dá desgaste não a gente vai botar isso aí eu não sei, eu não sei, eu
não tenho eu não consigo entender como é que uma bancada com três vereadores
quer dita regra contra cinco vereador eu não posso entender isso tem que buscar
entendimento isso faz parte da formação da humildade do vereador então aqui é o
parlamento lugar de discutir mas não quero discutir, não, vamos curtir isso não
porque isso aí a gente chegar lá é o quintalzinho nosso e não é verdade não é assim
que a banda toca então é importante que se afenham ao respeito com a nossa
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bancada para que a genfe posso seguir o curso bem iranquílo feito todas essas

consideração eu também não vou só faiar dessa parte que me aborreceu muito

quero dizer para vocês que me aborreceu muito porque eu sempre busquei com

vocês aiém do respeito e admiração que tenho o respeito que tem por vocês achei

que vocês foram até desrespeitoso comigo como presidente da Comissão mas eu

vou aqui dar os parabéns também viu presidente para o Prefeito o Marco Antônio

Vicente que teve já ibiraçu duos vezes depois da eleição trouxe a equipe dele já
despachou aqui em Ibiraçu tá tentando jogar puxar o ibiraçu para cima e tivemos
conversando com ele eu o Renato e a Bete o Otávio Gusso Maioli e pedimos a ele

viu presidente que ele olhe para Ibiraçu com bastante carinho porque agora é vez
de Ibiraçu viu Hudson isso tudo que tá na secretaria do Marcos Vicente então é hora
deie botar o dedo aqui em Ibiraçu e fazer os coisas acontecerem eu tenho certeza

que ele vai fazer isso entâo depois de feito essas consideração vou mandar um
grande abraço e um beljâo para minha filha Lara mandar um abraço e agradecer

às pessoas que estão nos vendo, escutando pela rádio câmara e os pessoas estôo
no vendo pelo YouTube olha para lá vai dar mais audiência então está bom eu vou
olhar para lá para dar mais audiência. Pntão feitas essas considerações eu tô muito
esperançoso que esse governo nosso o prefeito Diego vai avançar mesmo com

algumas coisas tentando atrapalhar essa boa convivência eu não sei a quem

incomoda a boa convivência mas o Ibiraçu precisa de estarmos todo mundo

puxando por mesmo lado entâo senhora Presidente eu lamento que hoje eu tô
bastante aborrecido mas bastante aborrecido mesmo então tô fazendo uma fala

mais forte para que eu espero que essa foi a última vez que a gente foi preciso de
fazer dá essa demonstração aqui na casa que nós não conseguimos entender um

projeto para votar hoje ou votar semana que vem é muito complicado isso e quando
a minoria tenta peitar a maioria eu tenho dito senhora Presidente, muito obrigado.'
Com o palavra o vereador José Fablo Demuner:" começando dando uma boa uma
boa a quem está nos ouvindo nos assistindo, agradecer a presença aqui do pastor
da Maranata e toda sua equipe fazendo o convite com certeza vou estar presente

no evento né da Maranata que estão orando pelas autoridades agradecer muito ao
Hudson, meu irmão Hudson que trouxe uma palavra aqui que na tribuna com multa
sabedoria entendimento mesmo que volta mais vezes para tá cobrando né
juntamente aqui com a Cámero aqui né legísiativo e dizer que a gente não tá contra
os vereadores que fizeram requerimento não né a gente não tá contra os vereadores
a gente tá a favor de quem vai receber esses benefícios então a gente tá pensando
em quem vai receber, então pode esperar como podia ser aprovado hoje vai ser
aprovado semana que vem eu daqui 1S dias não vai mudar nada para ele receber
pode ser que fica o mesmo valor, mas pode ser que melhore um pouquinho, então
quem tá nos ouvindo aí nos assistindo que é servidor que ganha diária a gente tá a
favor do projeto, a gente não tá contra projeto a genfe quer melhorar o projeto com
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ceríeza possar pe/os com/ssôes como falou o vereador Vanderlel e se tivesse

sabedoria escutava a voz da experiência do Vanderlel abordou pessoal na subida

ele falou tira a urgência do projeto, vamos discutir né verdade mas faltou sabedoria

e nâo precisava ter tido essa discussão e dizer ao Executivo que eu juntamente com

vocês eu tenho certeza que a gente quer o melhor para Ibiraçu então se nós não
votamos esse requerimento é porque a gente quer o melhor para quem vai receber

também eu quero que a saúde anda, educação anda, agricultura, melo ambiente

que tudo anda aqui no município porque a gente é daqui os coisas andando bem é
melhor para a gente também é bom para ele como Prefeito mas é bom para gente

também que a gente é morador daqui tem um filho que estuda a saúde a gente

corre atrás daqui educoçâo tudo então mais do que nós eíe também quer é o melhor

para Ibiraçu, então fica aqui também praticamente a minha indignação também
porque aqui nâo tem um grupo aqui nós somos em nove então eu acho que todos

estão torcendo para Ibiraçu se 3 fez o requerimento pedindo que seja aprovação

para hoje teve os outros que falou que não então está querendo o melhor para quem

vai receber né para quem vai usufruir lá na frente sobre essa diária. Então é isso aí fica

aqui o meu apelo também né porque vai passar pelas comissões eu creio que a

gente vai conseguir talvez umas coisas melhor se não conseguir, mas eles não vão

ficar no prejuízo porque com certeza esse ano a gente vai aprovar esse projeto é o

que- eu tenho dito presente muito obrigado." PresIdenteVatérla dos Santos Rosalém:
" Eu gostaria de falar com Vereador Otávio que quando eu disse quando eu disse

106% vereador eu não estava justificando nâo aprovar por causa disso dentre outras

coisas eu disse que talvez desce para rever esses 106% numa diária que é menos
utilizada para dar um aumento maior na diária que mais utilizada em nenhum
momento quis justificar e queria dizer também outra coisa muitas vezes a gente tem

que trocar esse conceito de igualdade para equidade eu acho que a gente tem
que conceder mais benefício para quem precisa mais e quem hoje ganha menos
são os motoristas, prefeito ganha mais o vice prefeito ganha mais então o gente

pode ir pensar mais em equidade do que igualdade que o percentual né tá sendo
mesmo né tá sendo respeitado, mas eu acho que dá para pensar e equidade

gostaria de dizer também eu acho que todos os vereadores não sei se todos né mas
alguns puderam ver que eu fiz uma publicação do transporte escolar do Rio Lampê
ali uma mamãe né me encaminhou e pediu que eu postasse porque a situação do

transporte escolar de Rio Lampê é caótico e agorinha mesmo a gente recebeu uma

foto de uma Kombí quebrada né no melo do mato lá, duas Kombi e o aluno colocou
em baixo como duas kombi quebradas eu nâo posso ir para escola e ninguém faz
nada de fato vocês sabem quantas vezes que já se discutiu o transporte escolar nessa

casa transporte escolar é direito do aiuno se se você não concede para ele né o
transporte você não tá proporcionando que ele faça parte da rede Municipal de
Educação isso é muito sério isso é muito grave eu vereadora Bete hoje me perguntou
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se eu tínho conversado com a secretaria de educação nem vejo mais motivo para

isso que todas as vezes que eu questionei esse assunto a impressão que dá é que é
que faz pouco caso a gente tá resoivendo né a gente vai resoivernâo é assim gente

deve ter pelo menos uns oito meses que a comunidade de Rio Lampé sofre e af
quando você comenta da comunidade de Rio Lampé, outras comunidades né vem
também e pública com relação ao que o Hudson disse uma coisa me preocupa

muito né eu acfio que essa casa vai ter que solicitar informação que é uma empresa

ter recebido a última parcela sem ter terminado de executar o serviço eu

desconheço qualquer legalidade no processo desse inclusive você só paga no caso

de obra né você vai pagando você pede a medição nem vai pagando agora no

caso de execução de serv/ço tem que ser comprovado que terminou para você

pagar a última parcela mas eu te agradeço né por ter vindo por ter feito essa dado

essa informação gostaria também de dizer que as discussões e as discordâncias elas

são necessárias elas são produtivas né concordo com vereador Vanderlei né desde

que não falte no respeito e o deboche às vezes né que fica debochando porque o
vereador não tá concordando mas é direito do vereador é Importante que a

população saiba que há discordância não é nunca é para desfavorecer a
população nunca é, para desfavorecer sempre para conseguir o melhor e eu
gostaria também de agradecer o pastor da Maranata e todos os membros que
estiveram aqui hoje todos os motoristas que estiveram aqui né agradecer os
servidores dessa casa que estão conosco até agora inclusive né eu tenho que pedir
a prorrogação da sessão por mais uma hora e agradecer os vereadores e vereadora
de agradecer todos que estão nos acompanhando, agradecer a todos os ouvintes
da rádio câmara, todos os que nos acompanham também pela TV Câmara mandar
um abraço para Aloir né a gente deseja que você se recupere logo e esteja aqui
conosco por que o senhor faz muita falta e nada havendo mais a tratar declaro
encerrada a presente sessão desejando a todos uma 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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