Câmara Municipal de Irupi
ATA DA VIGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
IRUPI, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM.
Aos (17) dezessete dias do mês de dezembro 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
Daniel 2 de 20 a 22. Foi feita a chamada nominal dos vereadores. Foram lidas as correspondências
recebidas; foram lidas as Indicações de nº 217 a 228/2021; Foi lido o Projeto de Lei nº 024/2021 de
origem do Poder Executivo “RATIFICA ALTERAÇÕES PROMOVIDAS NO CONTRATO DE
CONSÓRCIO PÚBLICO POR MEIO DE DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL CIM
POLO SUL, NO TOCANTE AO INGRESSO DE NOVO MUNICÍPIO CONSORCIADO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. A seguir passou-se 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
217 A 228/2021, que postas para apreciação do Plenário, foram aprovadas por unanimidade. Os
Projetos de Lei nº 018/2021 e 021/2021 que postos para apreciação do Plenário foram aprovados por
unanimidade em 2º turno. A seguir a Presidente da Mesa Diretora solicitou Parecer Verbal para a
Comissão de Justiça e Redação para o Projeto de Lei nº 024/2021 onde recebeu parecer favorável.
Logo, o Parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação que postos para apreciação do plenário
foi aprovado por unanimidade, bem como o Projeto de Lei nº 024/2021. A seguir foi franqueada a
palavra aos vereadores, usando a palavra o vereador Oseias Pires Soares que cumprimentou a todos,
falou de suas indicações comentando cada uma delas e disse que não pode se calar diante de tantas
injustiças. Falou que está sendo cobrado pelo Executivo quanto ao número de indicações, mas que
precisa reivindicar e atender o povo. Leu Oficio da Secretaria de Obras em resposta a seu pedido
sobre retirar as ervas passarinhos dos postes de iluminação e disse que realmente o Município não
pode colocar em risco a vida de funcionários devido aos riscos. Falou que andou neste Município
durante todo o ano e atendeu os pedidos do povo. Falou que os nove vereadores não trabalham para
o Executivo e sim para o povo. Encerrou dizendo que não aceita ameaças. A seguir foi franqueada a
palavra ao vereador José Carlos Nunes Moreno que cumprimentou a todos. Apoiou a fala do vereador
Oseias e disse que estão nessa Casa para atender a demanda do povo. Falou que não se sente
intimidado em nenhum momento pelo Executivo. Falou que são quase 365 dias de trabalho no ano.
Falou que suas indicações em sua maioria não foram atendidas. Falou de iluminação pública e disse
que é a última vez que fala sobre isso. Falou que a maioria de seus pedidos é
dever de casa e o
Município não fez. Falou de nota que o Secretário de Agricultura publicou dizendo que vai fazer
escala de coleta de lixo 2 vezes por dia. Parabenizou o secretário de Esportes pelos trabalhos
realizados e pediu que no ano que vem sua primeira obra seja a reforma do campo de Santa Cruz.
Desejou feliz natal a prospero ano novo a todos. Falou da diminuição dos casos de covid. Orientou o
vereador Oseias a não parar com suas reivindicações. A seguir foi fraqueada a palavra ao vereador
Jalmas Raider de Freitas que cumprimentou a todos, falou do evento do 1º pedal que teve no último
domingo. Agradeceu o Funcionário do Município Sr. Darci Camilo por atender suas solicitações.
Falou da iluminação pública no Município. Falou de comentários no face book sobre a Sessão.
Desejou feliz natal a todos e que o ano vindouro seja mais produtivo. A seguir foi franqueada a palavra
ao vereador Silvio Nogueira da Cunha que cumprimentou a todos, agradeceu o Sr. Valter da Igreja
Adventista pelos presentes. Comentou a fala do vereador Oseias e disse que precisa sim reivindicar.
Falou de uma de suas indicações que é reformar as tampas de bueiros. Pediu ao Secretário que reforme
as estradas que dão acesso aos pontos turísticos de nosso município. Falou que os pontos turísticos
de nosso Município precisam ser explorados. Comentou o trabalho do Secretário de esportes e pediu
que o mesmo reforme os banheiros do campo de futebol Renive Machado. Parabenizou as meninas
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do futebol e pediu que a Administração Municipal invista no futebol feminino. Falou dos trabalhos
dos vereadores realizados no ano de 2021 e que foi um ano produtivo onde conseguiram várias
emendas. Falou que a Câmara não tem adversários e se unem em prol do povo. Falou de suas
expectativas para 2022. Desejou feliz natal e feliz ano novo. Agradeceu o trabalho do Executivo no
ano de 2021 e disse que o ano de 2022 será uma luta de paz para o povo. A seguir foi franqueada a
palavra ao vereador José Teodoro de Almeida que cumprimentou a todos, agradeceu a presença do
Vice prefeito Sr. Paulino Lourenço. Falou que é preciso fazer críticas construtivas. Falou que não faz
muitas indicações, mas que tem bom relacionamento com os Secretários. Agradeceu o Secretário de
Agricultura Sr. André Felipe Nascimento Mota pelo programa de coleta de lixo a partir de segunda
feira em 2 horários. Falou do caminhão de lixo que vai chegar a pedido do Vice prefeito Paulinho
Lourenço. Falou que a população precisa organizar o lixo. Desejou a todos um feliz natal e um ano
novo próspero. A seguir foi franqueada a palavra ao vereador João Batista Nunes que cumprimentou
a todos. Agradeceu a Deus pelo ano que se findou e desejou um feliz natal e um ano novo cheio de
paz. Parabenizou os comerciantes e funcionários públicos, que apesar de momentos difíceis,
venceram. Pediu que o prefeito atenda as demandas da Vila do Devair. Falou do evento do pedal.
Agradeceu o secretário de Esporte pelo campeonato. Agradeceu seus eleitores por ter confiado nele
e desejou a todos um feliz natal. A seguir foi franqueada a palavra ao vereador Adailton Augusto
Gripp que cumprimentou a todos. Agradeceu a Deus por poder representar o povo nesta Casa. Falou
que este ano não foi fácil devido a pandemia, falou de percas de entes queridos, falou da vacina do
covid. Falou das condições da família quando seu irmão pegou covid. Falou que a equipe da saúde é
a que mais ficou de frente. Falou de pedidos que não foram atendidos pelo Executivo, mas que espera
que 2022 seja mais produtivo. Falou da situação do lixo e disse que esse caminhão que vai chegar vai
dar um suporte melhor. Falou de acordo entre Irupi e Iúna sobre coleta de lixo. Agradeceu os
Munícipes pela confiança e disse que está nessa Casa para representar o povo. Desejou a todos um
feliz natal e um próspero ano novo. A seguir a Presidente da Mesa Diretora solicitou que o seu Vice
Romildo Oliveira da Silva tomasse seu lugar para que pudesse fazer o uso da tribuna, usando a palavra
cumprimentou a todos, falou do sorteio do Nac. Agradeceu ao Governador Renato Casagrande, Paulo
Folleto e Rodrigo pelo caminhão truck que vai destinar para Irupi. Falou que vai vir também
calçamento. Falou do lixo e agradeceu a Marcos Vicente que estará mandando caminhão
compactador. Agradeceu a presença de todos. Falou que não foi um ano fácil. Encerrou desejando a
todos um feliz natal e um próspero ano novo. 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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