Câmara Municipal de Irupi
ATA DA DÉCIMA SEXTA 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 setembro do ano de dois mil e vinte e um, às dezoito horas, reuniramse em caráter ordinário, os vereadores da Câmara Municipal de Irupi. Foi lido o texto bíblico,
Provérbios 2 de 1 a 5. Foi feita a chamada nominal dos vereadores e constatada a ausência do
vereador Romildo Oliveira da Silva. Foi lida a Indicação de nº 151/2021; Foi lido o Requerimento
de nº 012 e 013/2021. 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. A Indicação de nº
151/2021, posta para apreciação do Plenário, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Os
requerimentos de nº 012 e 013/2021 que postos para apreciação do plenário foram aprovados por
unanimidade dos presentes. A seguir foi franqueada a palavra aos vereadores, usando a palavra o
vereador Jalmas Raider de Freitas cumprimentou a todos, comentou o requerimento sobre
atendimento das agentes comunitárias e disse que espera uma solução. Falou que as pessoas do
Distrito de Santa Cruz elogiou a agente Arlete e que aqui na sede de Irupi elogiaram a Agente
Comunitária Graciete Ribeiro Machado. Comentou também sobre convite a CESAN. Parabenizou o
ex presidente da Associação do Córrego do Aventureiro Sr. Rogerio Batista da Costa pelas emendas
que conseguiu para o Município junto ao Deputado Marcos Mansur. Pediu que encaminhasse oficio
ao prefeito solicitando a quantidade de secadores na associação do Córrego Burro Frouxo. Pediu
que encaminhasse ofício ao Deputado Marcos Mansur agradecendo as emendas destinadas ao nosso
Município. A seguir foi franqueada a palavra ao vereador José Carlos Nunes Moreno que
cumprimentou a todos, parabenizou o Sr. Rogerio Batista da Cosa pelo empenho e atitude e disse
que o caminho é esse onde todos devem trabalhar na mesma direção. Falou que política se faz no
período político. Parabenizou o Município pelo seu aniversário. Falou da policlínica no Município
onde existe uma lei que denominou o nome Vereador Deibson de Freitas Pedron e a mesma não foi
afixada até hoje. Agradeceu Gilson Daniel e governador do estado que vão disponibilizar em breve
dias 300 mil em iluminação para nosso Município. Falou que as vezes vereador vai mais a Vitória
do que o Prefeito. Falou que os vilarejos e pequenas Comunidades precisam serem lembradas e
falou da situação da água. Pediu que o Secretário de obras analise com carinho o pedido de
construção de redutor de velocidade nas proximidades da Igreja Católica de São José. A seguir foi
franqueada a palavra ao vereador Silvio Nogueira da Cunha que cumprimentou a todos. Falou da
policlínica e disse que em conversa com Secretário de Saúde o mesmo informou que está esperando
concluir a reforma do prédio para afixar a placa com nome do vereador Deibson. Parabenizou o ex
Presidente da Associação do Córrego do Aventureiro pelo empenho e luta por melhorias para nosso
Município. Pediu que o Secretário de Obras limpe as margens dos rios de Irupi, visto que está
aproximando o período de chuvas onde o lixo pode causar alagamentos. Falou do atendimento da
Escelsa no Município e disse que o escritório naquele contêiner é um pouco desumano, visto que as
pessoas, na maioria das vezes idosas, têm que ficar em pé a espera de atendimento. Agradeceu o
convite junto aos demais vereadores para a missa e culto em comemoração ao aniversário do
Município. Parabenizou aos Irupienses que lutaram pela emancipação de Irupi. Agradeceu aos
construtores que embelezam nossa cidade. Parabenizou os funcionários do Município. Falou do
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retorno do Projeto Educart Caparaó e disse que as inscrições já estão abertas na Secretaria de
Cultura. Falou da limpeza da Câmara e explicou os motivos da Câmara não poder contratar um
profissional para executar o serviço. Falou da obra da Creche Municipal e disse que em breve estará
concluída. Prestou solidariedade as famílias enlutadas. A seguir foi franqueada a palavra ao
vereador José Teodoro de Almeida que cumprimentou a todos, parabenizou o ex presidente da
Associação do Córrego do Aventureiro pelo empenho em busca de melhorias e disse que a
Associação é muito importante para o Município. Falou que o Sr. Rogerio ajudou muito. Falou da
situação das agentes comunitárias e disse que não são todas, mas que algumas realmente não fazem
o serviço e que precisam sim cumprir seus horários. A seguir foi fraqueada a palavra ao vereador
Adailton Augusto Gripp que cumprimentou a todos, agradeceu aos funcionários desta Casa.
Parabenizou o ex-presidente da Associação do Córrego do Aventureiro Sr. Rogerio Batista da Costa
e disse que o Sr. Rogerio sempre procurava carro na saúde para ir a vitória protocolar documentos.
Falou da importância de uma associação numa comunidade. Falou de Deputados que disseram que
para ajudar uma associação a mesma tem que estar legalizada. Falou que Rogerio é um exemplo de
presidente para outras associações. Pediu a Presidente da Mesa para que convidasse o vereador do
Município de Guaçuí Sr. Vanderlei Moraes para vir na sessão do dia 20 de outubro para prestar
esclarecimentos sobre verbas parlamentares e disse que o mesmo tem lutado por melhorias para
Guaçuí e toda região. Falou que precisamos buscar melhorias para nosso Município. A seguir foi
franqueada a palavra ao vereador Oseias Pires Soares que cumprimentou a todos, falou que o sinal
de telefone está ruim. Agradeceu ao Deputado Dary Pagung, Governador Renato Casagrande,
Secretário de Estado Paulo Folheto e Gilson Daniel pela máquina enviada para Irupi e disse que
esse trabalho vem sendo feito para todo o Caparaó. Falou que tem ficado de olho em todos os
deputados e que ainda não escolheu com quem vai fazer parceria, mas que está de olho.
Parabenizou o ex-presidente Sr. Rogerio Batista da Costa pelo empenho em prol do Município.
Falou de caminhão que está parado na Secretaria de Obras a 2 anos e pediu resposta acerca desse
caminhão na sessão do dia 05; falou da placa da policlínica que até hoje não foi afixada e disse que
espera que isso se resolva. Parabenizou a Secretária de Cultura Sra. Lélia Cardoso pelo retorno do
Projeto Educart Caparaó e pediu que as pessoas procurem a secretaria de cultura para fazer as
inscrições. Parabenizou Irupi pelos seus 30 anos de emancipação e disse que mora aqui há 38 anos.
O vereador Silvio Nogueira da cunha solicitou um aparte, aparteado agradeceu aos comerciantes e
empresários que também contribuiu e contribui para o crescimento e desenvolvimento do Município
de Irupi. Prosseguindo o Vereador Oseias falou da maternidade de Iúna e que quer saber qual o
motivo das gestantes estarem sendo encaminhas para a maternidade de Guaçuí e Cachoeiro. Falou
sobre a limpeza da Praça da Câmara e disse que o ex-vereador Alessandro Alves sempre limpa uma
parte por estar em frente seu comercio. Prestou solidariedade as famílias enlutadas de nosso
Município. 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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