Câmara Municipal de Irupi
ATA DA DÉCIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IRUPI,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM.
Aos (20) vinte dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às dezoito horas, reuniram-se
em caráter ordinário, os vereadores da Câmara Municipal de Irupi. Foi lido o texto bíblico, Mateus
5 de 1 a 5. Foi feita a chamada nominal dos vereadores. Foram lidas as Indicações nº 123 a
149/2021; Foi lido o Requerimento de nº 010 e 011/2021; Foi lido o Projeto de Lei nº 017/2021
“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONTRATAR OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM O
BANCO DO BRASIL S.A. E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. A seguir passou à ordem do dia.
Na Ordem dia, a ata da sessão anterior foi colocada à disposição dos vereadores e aprovada por
unanimidade dos presentes. O Projeto de Lei nº 017/2021 foi encaminhado para a Comissão de
Justiça e Redação. As Indicações de nº 123 a 149/2021, que postas para apreciação do Plenário, o
vereador Jalmas Gomes de Freitas, comentou suas indicações falando da importância de cada uma
delas. Logo, foram aprovadas por unanimidade dos presentes. Os Requerimentos de nº 010 e
011/2021 que postos para apreciação do Plenário foram aprovados por unanimidade. A seguir foi
franqueada a palavra a Sra. Sabrina representante da APAE de Irupi que falou da semana da pessoa
com deficiência e dos direitos das mesmas. Logo, a Presidente da Mesa concedeu a palavra ao
Representante da APAE Sr. Ademi João de Andrade, que teceu comentários sobre as atividades da
APAE e das dificuldades em relação a falta de acessibilidade no Município. A seguir foi franqueada
a palavra aos vereadores, usando a palavra o vereador Jalmas Gomes de Freitas cumprimentou a
todos, agradeceu o público presente, falou do volume dos carros de som que fazem anúncios e de
reclamações do público. Falou que conversou com Reginaldo Andrade que é um dos proprietários
de carro de som e que o mesmo disse que está dentro da Lei e que precisa trabalhar. Agradeceu e
parabenizou o presidente do PSB o Sr. Danilo Werner pelo trabalho que vem desenvolvendo no
Município. Falou da visita do Deputado José Esmeraldo e de Emendas que trouxe para o Município.
Agradeceu e parabenizou o Vereador Adailton Augusto Gripp pelo trabalho que vem
desenvolvendo na Saúde. Falou da obra da creche municipal e disse que em breve retorna com as
atividades de construção. Comentou a visita das representantes do Lar dos Velhinhos na Sessão
anterior e transmitiu o agradecimento das representantes. Pediu que encaminhasse oficio de moção
de pesar para as famílias enlutadas. Parabenizou a Sabrina representante das APAE de Irupi pelo
seu pronunciamento e juntamente com ela toda a equipe da APAE, convidou os vereadores para
participar da carreata da APAE. A seguir foi franqueada a palavra ao vereador José Carlos Nunes
Moreno que cumprimentou a todos, comentou a fala do Representante da APAE Sr. Ademi Joao de
Andrade sobre acessibilidade e pediu que o Prefeito Edmilson Meireles pense num projeto de
acessibilidade pra nosso Município. Falou da questão de entorpecente em nosso Município que não
recebe ajuda e que é preciso rever com carinho a situação. Falou que tem feito indicação e disse que
não tem sido atendido e apresentou novas indicações comentando cada uma delas. Falou que é
preciso cobrar prova escrita nos processos seletivos. Falou da situação do Trevo Boas Novas nos
períodos chuvosos por não ter rede pluvial. O vereador Jalmas Gomes de Freitas solicitou um
aparte, aparteado parabenizou o vereador José Carlos pela cobrança, falou que que pediu redutor de
velocidade para Santa Cruz e que a administração não faz. Prosseguindo, o vereador José Carlos
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Nunes Moreno falou da situação do funcionário que cuida das água de Santa Cruz. Falou da
situação do encanamento da água no loteamento da Simone Braga em Santa Cruz que está
canalizada com cano preto. Falou que chega de foto e o que precisamos é de obra. A seguir foi
franqueada a palavra ao vereador Oseias Pires Soares que cumprimentou a todos, falou que o
deputado José Esmeraldo disse que indicação não vale nada mas que instiga. Comentou a fala do
vereador José Carlos Nunes Moreno sobre prova escrita nos processos seletivos e disse que os
funcionários questionaram sua fala em sessão anterior mas que é direito de todos. Comentou o
pedido feito sobre redutor de velocidade em Santa Cruz e disse que os moradores disseram que não
querem, mas que passando em Santa Cruz não atropelou uma criança porque estava devagar, disse
que as mães precisam cuidar melhor dos filhos. Falou de emenda que conseguiu para associação no
valor de 84.000,00 e que tirou foto sim porque senão outro tira. Falou da questão da acessibilidade e
disse que já existe Lei aprovada para isso. Leu os cartazes que a equipe da APAE trouxe e disse que
é preciso tirar do papel. Falou que não é desabafo e sim necessidade. O vereador Jalmas Gomes de
Freitas solicitou um aparte, aparteado disse que o Secretário de gabinete presente na sessão, leve a
questão da acessibilidade para o Executivo. Pediu que encaminhasse ofício para o secretário da
Casa Civil agradecendo emenda. A seguir foi franqueada a palavra ao vereador Silvio Nogueira da
Cunha que cumprimentou a todos e parabenizou a Sra. Sabrina representante das APAE pelo seu
pronunciamento e disse que vai se empenhar mais pela causa da APAE. Comentou suas indicações
e falou da importância de cada uma delas. Comentou da reclamação de morador do Córrego São
João e pediu que revisse o atendimento da agente de saúde e disse que possivelmente seja morador
novo. O vereador Jalmas Gomes de Freitas solicitou um aparte, aparteado disse que a agente
comunitária já está contratada para executar o serviço. Falou que neste sábado é o dia D de
vacinação e comentou a importância da vacina. Pediu que o Executivo olhe as indicações com
carinho. Pediu que a população organize o lixo, que separe para facilitar a coleta. Falou que foi
cobrado em relação as peças do Zé do museu e que em conversa com a Secretária de Cultura a
mesma disse que as peças estão guardadas devido a pandemia, mas que em breve será feita a
exposição na Secretaria de Cultura para visitantes. Prestou solidariedade as famílias enlutadas.
Comentou as emendas que conseguiu para o Município. Agradeceu o Sr. Alcino Junior pelo seu
trabalho. A seguir foi franqueada a palavra ao vereador José Teodoro de Almeida que
cumprimentou a todos, agradeceu a presença dos profissionais da APAE e citou exemplos de
pessoas que depois que foi assistida pela APAE se desenvolveu muito. A seguir foi franqueada a
palavra ao vereador Adailton Augusto Gripp que cumprimentou a todos, agradeceu a presença da
equipe da APAE, falou que esta Casa de Leis não é dos vereadores e sim de todos. Fez um apelo à
população que não venha na Câmara Municipal só por interesse mas que acompanhe o trabalho do
Legislativo em todas as sessões. Comentou suas indicações e falou da importância de cada uma
delas. Citou o cruzamento em frente a presbiteriana que é o único que liga várias ruas e da
necessidade de pintar as faixas, ponte próximo a entrada do Santa Izabel, parquinho na escola boa
esperança. Comentou a indicação do vereador Jalmas sobre laboratório municipal e disse que
municípios vizinhos tem contrato com laboratórios particulares e que o atendimento é 24 horas.
Falou da publicação do Secretário de Agricultura sobre a coleta do lixo e disse que o povo precisa
ser educado, se não nunca vamos ter uma cidade limpa. O vereador José Carlos Nunes Moreno
solicitou um aparte, aparteado disse que pensando em educação é preciso voltar com o projeto
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Educart Caparaó, disse que educação vem de berço mas que não se mexe em projeto que está dando
certo. O vereador Silvio Nogueira da Cunha solicitou um aparte, aparteado disse que foi estipulado
pela Secretaria de Agricultura os horários para a população colocarem os lixos nas lixeiras que é de
08 as 12:00 horas e dá necessidade de colocar somente nesse horário. O vereador Adailton retornou
sua fala agradecendo e parabenizando o Presidente Osias Freitas e toda a equipe da APAE. Nada
mais a tratar, o presidente da Mesa Diretora declarou encerrada a sessão, da qual lavrou-se a
presente ata, que aprovada, vai assinada pelo Secretário, presidente e quem mais desejar.
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