Câmara Municipal de Irupi
ATA DA DÉCIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IRUPI,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM.
Aos (08) oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, ás dezoito horas, reuniramse em caráter ordinário, os vereadores da Câmara Municipal de Irupi. Foi lido o texto bíblico,
Salmos 46 1 e 2. Foi feita a chamada nominal dos vereadores. Foram lida a Indicação de nº
150/2021; Foi lido o Projeto de Lei nº 018/2021 “DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL
PARA O PERÍODO DE 2022 A 2025”; Foi lido o Parecer de nº 016/2021 da Comissão de Justiça e
Redação e o Parecer 010/2021 da Comissão de Finanças e Orçamento referentes ao Projeto de Lei
nº 016/2021; Foi lido a Emenda Modificativa de nº 006/2021, o Parecer de nº 015/2021 da
Comissão de Justiça e redação e o Parecer nº 009/2021 da Comissão de Finanças e Orçamento
referentes ao Projeto de Lei nº 015/2021. 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 018/2021 foi encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação. A Indicação
de nº 150/2021, que posta para apreciação do Plenário, foi aprovada por unanimidade. A seguir foi
franqueada a palavra aos vereadores, usando a palavra o vereador Silvio Nogueira da Cunha,
cumprimentou a todos, falou das manifestações referentes ao dia sete de setembro e leu uma
mensagem. Parabenizou a Secretaria de Esportes pelos jogos ocorridos no fim de semana.
Parabenizou o Secretário de obras pelas obras realizadas no Córrego Santa Rosa. Falou de uma
visita realizada na Igreja Assembleia de Deus do Córrego poaia e disse que foi muito bem acolhido.
Falou de sua indicação sobre construção de redutor de velocidade nas proximidades da Igreja
Assembleia do Córrego da Poaia e da importância do mesmo. Falou das faixas de pedestres e da
necessidade de reforma. Falou do retorno das obras da rua da dona Brasilina. Pediu ao Secretário de
Agricultura que providencie um latão de lixo para a rua Professora Norma Fernandes. Falou da falta
de iluminação no campo bom de bola e disse que em conversa com o Secretário de Esporte o
mesmo disse que é o Ministério público que pediu o desligamento. Falou que precisamos cobrar
mas que a população também precisa fazer sua parte. Falou que conversou com a Secretária de
Cultura e a mesma informou que em breve o Projeto Educart Caparaó estará de volta. Pediu que
encaminhasse oficio ao responsável pela Cesan para prestar esclarecimentos acerca da situação da
água no Município. Falou dos Projetos de Lei aprovados e explicou o porquê foi favorável a
aprovação dos mesmos. Falou que o mês de setembro é o mês do combate ao suicídio e pediu que
todos fiquem atentos pois é muito sério. Finalizou pedindo que a população ajude nesta causa e que
peça ajuda no 188. A seguir foi franqueada a palavra ao vereador Jalmas Gomes de Freitas que
cumprimentou a todos, falou da situação das faixas de pedestres e pediu ajuda ao Secretário de
Obras para sanar o problema. Falou da situação das portas do hospital. Pediu que encaminhasse
ofício para o coordenador do PSF solicitando esclarecimentos sobre a falta de atendimentos de
agentes comunitárias em alguns Córregos. Falou que conversou com o advogado da Câmara sobre
criação de consórcio para resolver esse problema, onde teríamos uma parceria com municípios
vizinhos para sanar o problema. Falou de reunião com representantes junto ao deputado Dary
Pagung e Gilson Daniel onde discutiram sobre emendas para o Município. Parabenizou o secretário
Rodolfo Afonso pela realização do torneio de futebol e da importância de incentivar ainda mais
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nossos jovens. Falou do Projeto aprovado sobre maus tratos aos animais e disse que os donos dos
cachorros quando saem com seus cachorros devem levar um saquinho e recolher as fezes de seus
animas, com objetivo de manter as ruas limpas. A seguir foi franqueada a palavra ao vereador
Oseias Pires Soares que cumprimentou a todos, parabenizou a Igreja Assembleia de Deus pelos seus
110 anos de fundação. Comparou as rotinas da Câmara com as rotinas da Igreja. Falou da
necessidade de pintar as faixas de pedestres. Falou dos projetos aprovados e disse que não é as
comissões que aprova o projeto e sim os vereadores. Falou da necessidade de construir um local
adequado para os esqueitistas. Falou da falta de atendimento das agentes comunitárias em alguns
lugares do Município e disse que já cobrou da coordenadora solução. Falou que não é contra o
Prefeito Edmilson Meireles mas que sempre que vem projeto para esta Casa querem que os
vereadores vota e quando chega os pedidos dos vereadores lá na prefeitura demoram para atender.
Falou que não vai defender A ou B e sim o povo. Falou da necessidade de união entre os
vereadores. A seguir foi franqueada a palavra ao vereador José Carlos Nunes Moreno que
cumprimentou a todos. Falou que vereador não inaugura obra. Falou que vereador corre atrás de
verbas e disse que Gilson Daniel está à disposição para atender o Município. Parabenizou o
Secretário de Esporte Sr. Rodolfo Afonso pelo trabalho e disse que o povo cobra diversificação de
esporte. Falou da necessidade de construção de redutor de velocidade na reta do Sr. Lourdes Abel
de Faria. Falou que quando o Município atende a indicação do vereador está atendendo é o povo e
não o vereador. Falou da situação de pessoas com dependências químicas e depressivas e disse que
elas precisam da nossa ajuda. 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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