Câmara Municipal de Irupi
ATA DA DÉCIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IRUPI,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM.
Aos (05) cinco dias do mês de novembro 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 de 1 a 3. Foi feita a chamada nominal dos vereadores. Foram lidas as Indicações de nº 169 a
188/2021; Foi lido o requerimento de nº 015/2021; Foi lido o Projeto de Lei nº 021/2021 “ESTIMA
A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE IRUPI PARA O EXERCÍCIO DE 2022”.
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. As Indicações de nº 169 a 188/2021, que postas para
apreciação do Plenário, o vereador Adailton Augusto Gripp discutiu sua indicação apresentando a
situação dos pontos de ônibus do Município e especificamente o segundo depois da Coocafé. Logo,
foram aprovadas por unanimidade. O Requerimento de nº 015/2021 que posto para apreciação do
Plenário, o vereador José Carlos Nunes Moreno comentou o Requerimento de autoria do vereador
Oseias Pires Soares e disse que já fez indicações sobre iluminação pública em Santa Cruz e afirmou
que estão sendo roubados e que querem resposta rápida, falou de valores que o Município tem para
investir em iluminação pública e disse que vai levar a situação para o Ministério Público. Logo, foi
aprovado por unanimidade. A seguir foi franqueada a palavra aos vereadores. Usando a palavra o
Vereador Silvio Nogueira da Cunha, cumprimentou a todos, falou de várias demandas recebidas, mas
que com as chuvas fica inviável o atendimento. Falou da coleta do lixo e de caminhão quebrado. O
vereador José Carlos Nunes Moreno solicitou um aparte, aparteado disse que tem terceirizado muito
serviço e disse que depois desse pleito não justifica mais a terceirização. O vereador Silvio Nogueira
da Cunha prosseguiu sua fala dizendo que solicitou emenda para aquisição de caminhão de lixo. Falou
que está aqui para trabalhar para o povo. Falou do trabalho da equipe da reciclagem e justificou o
atraso da coleta. Falou que em conversa com o responsável pela reciclagem o mesmo informou que
está em processo de regularização, falou que após regularizado vai correr atrás de benefícios. Falou
de visita realizada em são José e do atendimento da equipe do posto de saúde. Pediu ao Secretário de
Obras que providencie a limpeza das caixas secas em São José. Falou de visita ao Córrego do
Roncador e disse que na próxima sessão vai apresentar as demandas de lá. Falou do evento realizado
recentemente que foi o Downhill. Falou da necessidade de plantonista no raio x todos os dias e não
só em um evento. Falou que em breve será realizado o passeio ciclístico em nossa cidade e disse que
espera que nossa cidade esteja limpa. Pediu que nossos Munícipes recebam bem os turistas. Falou
que seu desejo como vereador é que sejamos referência em todas as áreas. Falou que temos muitos
pontos turísticos bonitos para explorar. Falou da Associação de São José e de evento que será
realizado. Parabenizou e agradeceu Ediézio do INCAPER pela presença. A seguir foi franqueada a
palavra ao vereador José Teodoro de Almeida que cumprimentou a todos, falou do calçamento da
Vila do Nelson que será realizado e agradeceu o Deputado Adilson Espíndola, Secretário de Estado
Paulo Folheto e Governador do Estado Renato Casagrande pela liberação dos recursos. Falou que
agora precisa do trabalho voluntário da comunidade para construir o calçamento. Falou que houve
reclamação pelo fato de algumas vilas não serem contempladas com o calçamento, mas que ano que
vem vai vir mais. A seguir foi franqueada a palavra ao vereador João Batista Nunes que
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cumprimentou a todos, falou do morro do Córrego São Bento, Córrego do Maranto que tem muitas
valetas fundas onde tem registro de acidentes. Pediu que a Administração olhe com carinho a situação
das estradas. Pediu que a Administração veja a possibilidade de colocar sistema de câmeras no
Município. Pediu que o Município tome providências em relação ao retorno do ônibus da Minastur
que liga Iúna a São José do Caparaó. Falou de seu pedido solicitando internet nas escolas rurais e
explicou os motivos. Cobrou o Secretário de Agricultura um latão de lixo lá no pouso alto e pediu
que o Secretário dê atenção as meninas que trabalham na reciclagem visto que são 5 famílias
envolvidas. Falou do calçamento da Vila do Nelson que será realizado. A seguir foi fraqueada a
palavra ao vereador Oseias Pires Soares que cumprimentou a todos, falou sobre suas indicações,
mostrou fotos e justificou cada uma delas. Falou de seu requerimento e justificou a necessidade do
mesmo. Falou que o vereador está certo em relação a situação da cobrança indevida de iluminação
pública. O vereador José Carlos Nunes Moreno solicitou um aparte, aparteado disse que vai pegar
assinatura de pessoas que pagam pela iluminação e não contam com o serviço. O vereador Oseias
Pires Soares falou de valores que a excelsa recebe e não fornece iluminação. Falou que é a agricultura
que abaste o Município. Falou que não concorda com os moradores ajudarem a construir o calçamento
e que não vai ajudar porque precisa ser pessoas profissionais para realizar o serviço. Falou que ganha
para ajudar o povo. Falou que vai propor matéria que impeça o vereador de pedir indicação que outro
vereador já tenha pedido e que seria interessante todos assinarem juntos se o pedido for o mesmo. A
seguir foi franqueada a palavra ao vereador que cumprimentou a todos, parabenizou Municípios
vizinhos que estão melhores por terem se programado e citou exemplo de quadra que está sendo
construída em Trindade. Comentou a fala do vereador Oseias. Falou que a agricultura é a base do
Município, mas o mesmo não faz nenhum planejamento voltado para ela. Falou que quer resposta de
suas indicações e que suas indicações não estão sendo atendidas e que estão atendendo as que querem.
Falou que a Administração tem que cuidar do município como cuida de uma empresa. Falou que
concorda com o vereador Oseias quando diz que não pode um vereador fazer indicação que outro
vereador já tenha feito e que nesse caso concorda de todos assinarem junto se o pedido for o mesmo.
Parabenizou o Técnico do INCAPER Sr. Ediézio e disse que o mesmo tem feito um excelente trabalho
e agradeceu sua presença na Câmara para apresentação dos trabalhos do Órgão. 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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