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ATA DA llª SESSÃO ORDINÁRIA NA CÁMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS

MARTINS, EM 09 DE JULHO 2019.

Aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, no plenário Paulo

Lorenzoni, na Câmara Municipal de Domingos Martins, sob a presidência de Diogo Endlich,

realizou-se a décima primeira sessão ordinária. O presidente iniciou os trabalhos desta sessão,

nomeando O vereador Rogério Manzoli como primeiro-secretário adoc, para fazer a chamada

dos senhores vereadores. Com a presença de treze vereadores, tendo, assim, número legal para

funcionamento dos trabalhos e sob a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo declaro aberta

esta sessão ordinária; Infomamos, que desde ontem já está disponível para todo cidadão as

versões atualizadas do site da câmara e do sistema de apoio ao processo legislativo, conhecido

como sapl. Destaco que na nova versão, o site da câmara utiliza tecnologia assistiva como ()

vlibras, que facilita a navegação para deficientes auditivos e recurso de alto contraste, voltado

para deficientes visuais. Já o novo sap] possui uso intuitivo & responsivo tomando o processo

de transparência simplificado e dinâmico. O resultado de todas as nossas melhorias técnicas

pode ser conferido diretamente em nosso site oficial “www.domingosmartins.es.legbr"; O

presidente solicitou o primeiro—secretário adoc vereador Rogério Manzoii para a apresentação

do texto biblico; () presidente passou para apresentação das matérias integrantes do expediente

e da ordem do dia; Leitura e votação dos pareceres de legislação justiça e redação final e de

agricultura e meio ambiente e votação do projeto de lei número vinte e seis de dois mil e

dezenove que institui semana municipal do lixo zero. Somente leitura do projeto de lei

número vinte e sete de dois mil e dezenove de autoria do executivo que autoriza & desafetação

de área com vinte e três mil e quinhentos e dez metros quadrados e sessenta e sete decímetros

quadrados, em favor da fuma vivendas do imperador imóveis ltda. Leitura e votação dos

pareceres de legislação justiça e redação final e de í'manças (: orçamento e .eitura (: votação do

projeto de lei número vinte e oito de dois mil e dezenove de autoria do executivo que dispõe

sobre a alteração do plano de custeio destinado ao iegime próprio de previdência social dos

servidores públicos do município de domingos martins. Somente leitura do projeto de íei

número vinte e nove de dois mil e dezenove de autoria do executivo que dispõe sobre a

denominação de espaço esportivo. Leitura 0 votação do parecer de legislação justiça e redação

final e leitura e votação do projeto de lei número trinta de dois mil e dezenove de autoria do

executivo que autoriza o poder executivo a celebrar convênio de cooperação com o estado do

espírito santo nos moldes do artigo duzentos e quarenta e um da constituição federal de mil

novecentosePoitenta oito acelebrar contrato de programa com a companhia espíritosintense

!

 



 

Cánwra Municipal de gaming“ Martina
Estado do Espírito Santo

Avenida Senador Jefferson de Aguiar, nº 27 — Centro — Domingos Martins —— ES — CEP: 29260-000
Caixa Postal 47 — Teiefones: (2?) 3268 — 1413 ! 3268 — 1429 ! 3268 —— 1681 13268 — 1767

e—mail: cmdmartins©camaradomingosmartins.es.gov.br
Site: www.domingosmartinsesjeg.br

de saneamento, e ratificar a delegação da regulação e fiscalização dos serviços à agência de

regulação dos serviços públicos do espirito santo — arsp, nos termos das leis federais número

onze mil quatrocentos e quarenta e cinco de dois mil e sete, e onze mil cento e sete de dois mil

e cinco, e lei estadual número nove mil e noventa e seis de dois mil e oito, e dá outras

providências. Somente leitura do projeto de lei número trinta e um de dois mil e dezenove de

autoria da mesa diretora que autoriza a transferência de recursos financeiros ao poder

executivo. Somente leitura do projeto de resolução número oito de dois mil e dezenove de

autoria da mesa diretora que institui a instrução normativa do sistema de arquivo público sap

número um de dois mil e dezenove, que dispõe sobre procedimentos para entrada de acervos

arquivísticos na unidade de arquivo da câmara municipal de domingos martins e os

procedimentos para acesso aos documentos custodiados pelo arquivo. Leitura e votação do

requerimento número quarenta e um de dois mil e dezenove de autoria do presidente Diogo

Endlich, requerendo conforme determina o parágrafo primeiro do artigo terceiro da lei

municipal número dois mil seiscentos e um de dois mil e quatorze, que avalie & possibilidade

de agraciar com “diploma de menção honrosa” o sr. Alcides Monfardini Filho, cabo pm

integrante do segundo batalhão da primeira companhia do batalhão da polícia militar

ambiental, que está sediada neste município. Leitura e votação do requerimento número

quarenta e três de dois mil e dezenove de autoria do presidente Diogo Endlich, requerendo

conforme determina o parágrafo primeiro do artigo terceiro da lei municipal número dois mil

seiscentos e um de dois mil e quatorze, que avalie & possibilidade de agraciar com “diploma

de menção honrosa” & escola estadual de ensino fundamental e médio Teófilo Paulino —

polivalente, pelo desempenho com o quarto lugar no ranking no exame nacional do ensino

médio —- enem, entre as escolas públicas do estado do Espírito Santo. Leitura e votação do

ª/ªrequerimento número quarenta e quatro de dois mil e dezenove de autoria do vereador Nelson

Soares da Silva Junior requerendo ao executivo municipal, infonnações sobre a não aplicação

do piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às

endemias, de acordo com trechos promulgadas da ieí número treze mil setecentos e oito, de

quatorze de agosto de dois mil e dezoito. Leitura e votação do requerimento número quarenta

e seis de dois mil e dezenove de autoria do vereador Eduardo José Ramos, requerendo ao

executivo municipal,. informações contendo o nome dos produtores rurais da agricultura

familiar que fornecem verduras e legumes para merenda de escolas do município. Leitura e

votação do requerimento número quarenta e sete de dois mil e dezenove de autoria do

vereador Eduardo José Ramos, requerendo ao executivo municipal, que considerando que
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meio ambiente para promoverem no prazo de quarenta dias a ligação da rede de esgoto de

suas residências, sob pena de aplicação de uma multa diária de R$ 50,00 (cinquenta reais),

considerando ainda que a ligação é impossível em razão da inexistência da rede de esgoto em

tais localidades, diante de tais fatos, requeiro ao secretário de meio ambiente que estude &

possibilidade de realizar um estudo criterioso para resolução do problema, e a imediata

suspensão de tais notificações, que descumprem 0 artigo Vinte e dois da lei municipal número

dois mil trezentos e quarenta e cinco de dois mil e onze. Indicação número sessenta e cinco de

dois mil e dezenove de autoria do vereador Manoel de Oliveira Barcelos Junior indicando ao

senhor prefeito junto a secretaria municipal de saúde, a viabilidade de implantar no programa

de aSSiStência pré-natal, & distribuição de heparina subcutânea (enoxaparina).lndicaçã0

número sessenta e seis de dois mil e dezenove de autoria do vereador Manoel de Oliveira

Barcelos Junior indicando ao senhor prefeito junto a secretaria municipal de saúde, a

viabilidade de realizar .dentro do programa de assistência pré-natal & dispensa da

imunoglobulina anti d para a prevenção da isoimunização rh em gestantes, de acordo com

determinadas orientações técnicas. Moção número trinta e sete de dois mil e dezenove de

autoria do primeiro signatário o vereador José Gagno e demais vereadores que assinam,

requerendo ao plenário, com base nas prerrogativas legais, que seja registrado nos anais deste

poder, um voto de pesar pelo falecimento do senhor Alcides Gagno, ocorrido na data do dia

trinta de maio de dois mil e dezenove. Moção número trinta e oito de dois mil e dezenove de

autoria do primeiro signatário o vereador Nelson Soares da Silva Junior e demais vereadores

que assinam, requerendo ao plenário, com base nas prerrogativas legais, que seja registrado

nos anais deste poder, um voto de pesar pelo falecimento do senhor Carlos Augusto

Schwambach, ocorrido na data do dia cinco de junho de dois mil e dezenove. Moção número

trinta e nove de dois mil e dezenove de autoria do primeiro signatário () vereador Heloisio

Rodrigues Alves e demais vereadores que assinam, requerendo ao plenário, com base nas

prerrogativas legais, que seja registrado nos anais deste poder, um voto de pesar pelo

falecimento do senhor Adilío Faller, ocorrido na data do dia onze de junho de dois mil e

dezenove. Moção número quarenta de dois mil e dezenove de autoria do primeiro signatário O

vereador Heloisio Rodrigues Alves e demais vereadores que assinam, requerendo ao plenário,

com base nas prerrogativas legais, que seja registrado nos anais deste poder, um voto de pesar

pelo falecimento do senhor Olendino Stein, ocorrido na data do dia onze de junho de dois mil

.--""e dezenove. Moção número quarenta e um de dois mil e dezenove de autoria do primeiro

signatário () vereador Alexandro Kill e demais vereadores que assinam, requerendo ao

plenário, com base nas prerro ativas legais, que seja registr sto nos anais deste poder, um
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voto de pesar pelo falecimento do senhor Antoninho Kill, ocorrido na data do dia quinze de

junho de dois mil e dezenove. Moção número quarenta e dois de dois mil e dezenove de

autoria do primeiro signatário o vereador Nelson Soares da Silva Junior e demais vereadores

que assinam, requerendo ao plenário, com base nas prerrogativas legais, que seja registrado

nos anais deste poder, um voto de pesar pelo falecimento do senhor Edmar Schneider,

ocºrrido na data do dia dezenove de junho de dois mil e dezenove. Moção número quarenta e

três de dois mil e dezenove de autoria do primeiro signatário () presidente Diogo endlich e

demais vereadores que assinam, requerendo ao plenário, com base nas prerrogativas legais,

que seja registrado nos anais deste poder, um voto de pesar pelo falecimento da senhora Zilda

Bahtke Lange, ocorrido na data do dia vinte e três de junho de dois mil e dezenove. Moção

número quarenta e quatro de dois mil e dezenove de autoria do primeiro signatário o vereador

Heloisio Rodrigues Alves e demais vereadores que assinam, requerendo ao plenário, com

base nas prenogativas legais, que seja registrado nos anais deste poder, um voto de pesar pelo

falecimento de Elton Weimar, ocorrido na data do dia quatro de julho de dois mil e dezenove.

Moção número quarenta e cinco de dois mil e dezenove de autoria do presidente Diogo

Endlich e demais vereadores que assinam, requerendo ao plenário, com base nas

prerrogativas legais, que seja registrado nos anais deste poder, um voto de pesar pelo

falecimento da senhora Rita Maria do Nascimento Ferreira, ocorrido na data do dia vinte e

nove de junho de dois mil e dezenove. Moção número quarenta e seis de dois mil e dezenove

de autoria do presidente Diogo Endlich e demais vereadores que assinam, requerendo ao

plenário, com base nas prerrogativas legais, que seja registrado nos anais deste poder, um

voto de pesar pelo falecimento da senhora Rosa Velten Schwambach, ocorrido na data do dia

. seis de julho de dois mil e dezenove. Ofício número quinhentos e quatorze de dois mil e

' dezenove pmdmisecgab — do senhor prefeito de dezenove de junho de dois mil e dezenove —

em atenção ao requerimento número trinta e quatro de dois mil e dezenove de autoria do

presidente Diogo Endlich. Ofício número quinhentos e quinze de dois mil e dezenove

pmdmfsecgab — do senhor prefeito de dezenove de junho de dois mil e dezenove — em atenção

ao requerimento número trinta e seis de dois mil e dezenove de autoria do presidente Diogo

Endlich. Ofício número quinhentos e quarenta e nove de dois mil e dezenove pmdmisecgab —

do senhor prefeito de dois de julho de dois mil e dezenove — conforme dispõe o artigo cento e

quarenta e seis, parágrafo primeiro do regimento interno desta casa de leis, solicita regime de

_ úrgência especial para apreciação da mensagem número dez de dois mil e dezenove, referente

ao projeto de lei número trinta de dois mil e dezenove. Ofício número vinte dois de dois mil e

dezenove pmdmfsecgabfasscom—Ída assessoria decomunicação de oito de julho de dois mil e
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dezenove — convidando para abertura oflcial do xxvi festival de inverno de música erudita e

popular de domingos martins no dia doze de julho de dois mil e dezenove, às vinte horas, no

palco principal na Avenida Presidente Vargas. O presidente agradeceu a presença do

presidente da Câmara de Marechal Floriano; () presidente passou nesse momento para as

matérias a serem deliberadas na ordem do dia; Em discussão única os pareceres e o projeto de

lei número Vinte e seis de dois mil e dezenove — de autoria do vereador Heloisio Rodrigues

Alves, que institui a “semana municipal do lixo zero”. Não havendo discussão colocamos os

mesmos em votação os vereadores que aprovam permaneçam sentados, aprovado por

unanimidade. Em discussão única os pareceres e o projeto de lei número vinte e oito de dois

mil e dezenove — de autoria do poder executivo que dispõe sobre a alteração do plano de

custeio destinado ao regime próprio de previdência social dos servidores públicos do

município de Domingos Martins. Não havendo discussão colocamos os mesmos em votação

os vereadores que aprovam permaneçam sentados, aprovado por unanimidade. Em discussão

única os pareceres e o projeto de lei número trinta de dois mil e dezenove — de autoria do

poder executivo que autoriza o executivo municipal a celebrar convênio de cooperação com o

estado do espírito santo nos moldes do artigo duzentos e quarenta e um da constituição federal

de mil novecentos e oitenta e oito, a celebrar contrato de programa com a companhia espírito

santense de saneamento, e ratificar a delegação da regulação e fiscalização dos serviços à

agência de regulação dos serviços públicos do espirito santo - arsp, nos termos das leis

federais números onze mil quatrocentos e quarenta e cinco de dois mil e sete e onze mil cento

e sete de dois mil e cinco, e lei estadual número nove mil e noventa e seis de dois mil e oito, e

dá outras providências. O referido projeto de lei trata-se única e exclusivamente da parceria

que o Município de Domingos Martins assim como diversos outros municípios, eu já tive

oportunidade de conversar com o presidente da Câmara de Marechal Floriano que se encontra

aqui presente, Cabral, em Marechal esse problema já foi resolvido ov. seja O município ele não

detém de uma companhia de saneamento, que possa realizar o serviço de saneamento

inclusive aquilo que está pactuado na nossa lei municipal dois mil oitocentos e trinta,

aprovada no ano de dois mil e dezessete & saber O plano Municipal de saneamento básico, e

todos nós sabemos que quem detém né do serviço da prestação de serviços é a empresa

estadual CESAN, porém para isso o município precisa Celebrar convênios e parcerias com a

mesma e devido ao fato desses recursos oriundos da aplicação da lei dois mil oitocentos e

trinta, nossa lei' municipal e assim como todos os outros municípios que têm o seu plano

municipal de saneamento. O governo do estado ele está buscando junto ao Banco Mundial,

recursos através do programafáguas e paisage s, para que .ejam implantados nos municípios e
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resolvam definitivamente assim esperamos, os problemas de água potável e saneamento

básico nestes municípios; Porém para isso é necessário que cada município esteja

regularizado e conveniados junto ao governo do estado e automaticamente junto a essa

empresa de saneamento existente no estado do Espírito Santo a saber & CESAN, Então essa é

mais ou menos sucintamente & explicação do referido projeto trata-se como foi bem lido pelo

vereador Rogério na ementa do programa de parceria entre município e Governo do Estado

município e a empresa prestadora de serviços. Após a discussão colocamos os mesmos em

votação os vereadores que aprovam permaneçam sentados; aprovado por unanimidade. O

presidente transmitiu & presidência ao primeiro viee-presidente vereador Gerson Canal tendo

em vista que as matérias seguintes a serem deliberadas são de autoria deste presidente. Em

discussão única o requerimento número quarenta e um de dois mil e dezenove - de autoria do

presidente: Diogo Endlich, requerendo conforme determina O parágrafo primeiro do artigo

terceiro da lei municipal número dois mil seiscentos e um de dois mií e quatorze, que avalie &

possibilidade de agraciar com “diploma de menção honrosa” 0 Sr. Alcides Monfardini Filho,

Cabo PM integrante do Segundo Batalhão da Primeira Companhia Do Batalhão Da Polícia

Militar Ambiental, que está sediada neste município. O vereador proponente usou da palavra,

pela ordem senhor presidente somente para explicar e pedir a colaboração dos nossos colegas

vereadores na aprovação deste requerimento, O cabo Alcides monfardiní filho ele é um cabo

do Batalhão da Polícia Ambiental que está sediada aqui no nosso município, que também foi e

será agraciado internamente na Polícia Militar, como destaque operacional pelos relevantes

serviços prestados aqui na companhia ambiental, com relação aos trabalhos realizados de

proteção e valorização ao meio ambiente, então com base nisso o seu próprio grupo de

colegas entende, que o mesmo por ter sido destaque operacional dentro da própria polícia

militar é merecedor de um diploma de menção honrosa e assim fui procurado pelos mesmos,

estou colocando à disposição dos colegas vereadores & possibilidade a apreciação e a

possibilidade aí de votação favorável, para podemos então considerar um diploma de menção

honrosa ao eabo Alcides Diniz Filho, pelos relevantes trabalhos que vem prestando na região

de Domingos Martins e Marechal Floriano, no que se refere ao Batalhão da Polícia Ambiental

Militar.Após & discussão colocamos o mesmo em votação e os vereadores que aprovam

pemlaneçam sentados, aprovado por unanimidade. Em discussão única o requerimento

número quarenta e três de dois mil e dezenove — de autoria do presidente: Diogo Endlich,

requerendo conforme determina parágrafo primeiro do artigo terceiro da lei municipal número

dois mil seiscentos e um de dois mil e quatorze, que avalie & possibilidade de agraciar com

“diploma de menção honrosa” & Escola Estadual de En '. F ndamental e Médio Teófilo
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Paulino — polivalente, pelo desempenho com o quarto lugar no ranking no exame nacional do

ensino médio — ENEM, entre as escolas públicas do estado do Espírito Santo. Pela ordem

senhor presidente, mais uma vez eu conclamo os colegas vereadoreslpara votarem favorável a

esse diploma de menção honrosa & Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Teófllo

Paulino, por ter mais uma vez se destacado em quarto lugar no estado entre as escolas

públicas do nosso estado como destaque na questão do Enem, então assim a gente gostaria, &

gente precisa valorizar hoje, temos na mesa diretora um componente professor que sabe

meihor do que ninguém o valor que é a educação, que os nossos professores e os nossos

alunos, eles têm e precisam ter dentro de uma sociedade, afinal de contas o que é capaz

principalmente de transformar e conceder um futuro melhor para todos os nossos jovens e

para todos os cidadãos do Brasil é a educação, e esta escola altravés do seu grupo de

professores e através dos próprios alunos têm sido vitoriosa, então nada mais justo do que

concedemos aos mesmos um diploma de menção honrosa; desde já agradeço a compreensão

de todos os nobres colegas. Após discussão colocamos o mesmo em votação e os vereadores

que aprovam permaneçam sentados; aprovado por unanimidade. 0 primeiro vice—presidente

retornou a presidência ao presidente; em discussão única O requerimento número quarenta e

quatro de dois mil e dezenove de autoria do vereador Nelson Soares da Silva Junior

requerendo ao executivo municipal, informações sobre a não aplicação do piso salarial

nacional dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às Endemias, de acordo com

trechos promulgados da lei número treze mil setecentos e oito, de quatorze de agosto de dois

mil e dezoito. Não havendo discussão colocamos os mesmos em votação os vereadores que

aprovam permaneçam sentados, aprovado por unanimidade. Em discussão única O

requerimento número quarenta e seis de dois mil e dezenove de autoria do vereador Eduardo

José Ramos, requerendo ao executivo municipal, informações contendo o nome dos

produtores rurais da agricultura familiar que fornecem verduras e legumes para merenda de

escolas do município. O vereador proponente disse que no grande expediente explicará seus

requerimentos. Não havendo discussão colocamos os mesmos em votação os vereadores que

aprovam permaneçam sentados, aprovado por unanimidade. Em discussão única o

requerimento quarenta e sete de dois mil e dezenove de autoria d': vereador Eduardo José

Ramos, requerendo ao executivo municipal, que considerando que dezenas de moradores do

istrito de Santa Isabel e sede foram notificados pela secretaria _de meio ambiente para

/ promoverem no prazo de quarenta dias a ligação da rede de esgoto“ de suas residências, sob

pena de aplicação de uma multa diária de R$. 50,00 (cinquenta reais?, considerando ainda que
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tais fatos, requeiro ao secretário de meio ambiente que estude & possibilidade de realizar um

estudo criterioso para resolução do problema, e a imediata suspensão de tais notificações, que

descumprem o artigo vinte e dois da lei municipal número dois trezentos e quarenta e cinco de

dois mil e onze . Não havendo discussão colocamos os mesmos em votação os vereadores que

aprovam permaneçam sentados, aprovado por unanimidade. Os projetos de lei aprovados

serão encaminhados para elaboração dos respectivos autógrafos e posteriormente ao prefeito

para sanção. As indicações, moções e requerimentos apresentados neste expediente serão

encaminhadas posteriormente aos respectivos destinatários. O presidente passou para o grande

expediente, onde cada vereador terá um tempo de dez minutos; com a palavra a vereadora

Sandra Christina Neitzke; Cumprimento que o senhor presidente, toda mesa diretora, meus

colegas vereadores, todo o público presente aqui já nominada; e eu venho aqui na Tribuna

hoje, para falar exatamente da minha indignação de coisas que 1êm acontecido aqui nas

últimas sessões, com a dona Alvína falou tá parecendo um ringue é verdade, eu nunca Vi

acontecer aqui o que aconteceu aqui nas últimas sessões, Mas será que porque eu nunca tenho

ouvido, as outras gestões elas eram de repente, elas não tinham tanta responsabilidade não, a

gente conversava a gente tinha até ºpiniões diferentes mas a gente sempre chegava no

consenso mas aqui ultimamente não tem acontecido, isso aí a gente se cala, a gente se cala,

Ouvi, daqui a pouco público vai pensar, ué mas a pessoa não yem nem não tá nem ligando,

porque tem um ditado que fala que quem cala consente. Então você tem um problema comigo

fale para mim não precisa vir aqui na tribuna expor eu, alguns colegas vereadores não; até por

essa tribuna não tá aqui para isso nós temos assuntos muito relevantes no nosso município

para ser colocados aqui, a gente tem ouvido muito e acho que é muita demagogia falar que os

__ vereadores não estão aqui na casa todos os dias, verdade eu realmente não estou não mas para

9/ quem não sabe, a nossa casa, ela é a porta de entrada do eleitof, porque a gente que está lá no

interior, a ponte quebrou hoje que eu tenho que resolver, eu tenho comercio acho que todos os

vereadores aqui tem praticamente seus trabalhos particulares, 0 bueiro quebrou tem que

resolver hoje, então no meu trabalho particular eu também faço meu trabalho de vereança, ela

não quer dizer que ela não me permite ter meu trabalho particular, porque estou vereador um

período mas o meu trabalho eu preciso ter; eu tenho família, eu tenha fllha; eu preciso de algo

a mais para viver, porque subsídio de vereador aqui em Domingos Martins não dá para viver,

Quantas vezes ouvir o vereador Heloisio ligando para Deputado dele, Deputado preciso de tal

coisa, não era que dentro não era fora, No comércio Jefmho tem comércio, Alex, Julio;

doutor Manoel no consultório dele, quantas vezes o doutor ao invés de tá só só fazendo a

consulta e atendendo, ele também está lá explicando al ma coisa do que tá acontecendo,    
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Então não é porque a gente não está dentro dessa casa todo dia de que a gente está deixando

de fazer nosso trabalho não, eu não preciso vir aqui e falar eu fiz isso, eu flz aquilo, aquilo

outro, para me er para achar que eu sou melhor ou pior do que ninguém não , Ouvir que os

vereadores não sabem 0 que estão votando e que eles podem se esconder debaixo da mesa,

ouvir que precisamos ter vergonha na cara, ouvir que nós não honramos nossos eleitores, E

agora por último ir a uma entidade pública e dizer que aqui tem vereadores do mal, e não citar

esses nomes, porque será que esses vereadores são do mal, E o que eu tô falando aqui eu não

tô inventando não, tá nas atas, está em pessoas que vem aqui provar que isso tá acontecendo,

talvez eles até acham que a gente não fica sabendo, mas a gente fica sabendo o que tá

acontecendo e para mim fofoca é coisa muito feia, fofoca é coisa de pessoas desocupadas que

talvez não estão tendo o tempo todo ocupado, pa não precisar de falar dos outros. Ás vezes

não vir aqui retrucar, silêncio também é sabedoria, porque eu não preciso vir aqui me

promover, falando mal de uma pessoa e para poder me levar não; sabe por quê, porque eleitor

nos conhece ele conhece a nossa honestidade, ele conhece a nossa competência não é

necessário fazer isso aqui, alguns talvez esteja até se alegrando ouvindo isso da gente, então

se quer ter o meu respeito me respeite também, tem coisas aqui que não estão sendo

respeitada nem como ser humano, como tratar o meu próximo aqui; está cabendo uma ação

contra ética e à moral, e eu tenho certeza que alguns colegas vereadores aqui, eles também

vão está tendo oportunidade de falar e nós podemos instaurá-lo porque nós temos provas para

isso, são coisas desnecessárias e aqui dentro tem muita gente falando mal do prefeito, eu vou

dizer que está tudo perfeito não não está, temos muitos problemas, mas de repente está no

evento, numa festa uma coisa que tá acontecendo, uma coisa legal que talvez um ou outro não

pode comparecer, tirar foto e colocar na mídia nossa isso é tão bonito, Eu não consigo ser

9/ assim eu sou uma pessoa, que eu só tenho uma fala ou eu venho 'aqui falar e provo que eu

estou falando, mas também amanhã eu não vou falar ah não Heloisio, tá tudo bem mas ontem

eu estive denegrindo & sua imagem aqui publicamente, porque tá gravado por que, tá fllmado

mas o prefeito como ele é uma pessoa que ele não liga muito essas coisas, ele tá tratando

todos de uma forma igual, eu acho que eu não tenho que reclamar eu ligo para o secretário

que me atende, eu ligo pro prefeito que na medida do possível me atende, Graças a Deus,

Deus tem abençoado tem vindo emendas, hoje veio uma emenda da deputada Lauriete para

custeio do hospital, está vindo uma outra para infraestrutura, sabe quando vou Vir aqui falar,

para agradecer quando ela tiver pronta, eu não preciso vir aqui falar ou para achar que eu já

estou em campanha política, como que a gente tem ouvido falar aqui para mim o importante é

;] que aconteça, para mim o importante é que realmente se faça não importa quem não importa

fiª!
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onde, então eu quero dizer assim que acima de tudo eu creio num Deus que é verdadeiro, que

cuida de nós e que ele jamais vai permitir que a inveja nos destrua como pessoa, como

representante do povo, não sei por quanto tempo eu vou estar aqui, mas o tempo que eu

estiver aqui, eu vou honrar o voto que cada eleitor me deu, e sei sim como a dona Alvina que

falou, para que é uma pessoa perguntou para ela, tenho certeza que ela quer que o

representante aqui, ele represente-a trazendo as dificuldades dª?. comunidade, buscando

soluções, nem tudo é fácil à burocracia está muito grande, a lei exige muita coisa mas nós

estamos correndo atrás, assim eu quero que me desculpem os colegas vereadores, publico aqui

mas eu acho que chega um momento em que é necessário falar, porque isso aqui não e casa

para fazer esse ring como dona Alvina disse não muito obrigado a todos e boa noite. O

presidente passou a palavra ao vereador Heloísio Rodrigues Alves, que usou da mesma e

disse; excelentíssimo senhor presidente desta augusta Casa de Leis, mesa diretora,

parlamentares suprapartidários, servidores desta Casa, Servidores Municipais, pessoas que já

foram nominadas anteriormente aqui, senhoras e senhores e ouvintes 'no canal, primeiro lugar

eu gostaria de ressaltar, na legislatura anterior presidida pelo vereador Júlio Maria Christ, No

biênio dois mil e dezessete, dois mil e dezoito, Quando a diretora era composta do presidente

Júlio Maria Christ, primeiro vice-presidente vereador José Gagno 0 segundo vice-presidente

professor Rogério, () primeiro—secretário esse que vos fala vereador Heloisio e o secretário

segundo secretário também Doutor Manoel, dá entre outras ações da economicidade como já

foi solicitado aqui e falado aqui, é foi verídica que aconteceu dai essa economia e

posteriormente devolvido ao o executivo e dentre essas economias têm a nível de hospital,

recursos vai passar do hospital, mas tem também compras de máquinas que foram efetuado,

não é isso vereadores, não é isso atual presidente vereador Diogo, isso aconteceu nessa Casa,

que foi tido como modelo a nivel de estado na época então pelo chernador Paulo Hartung,

dentre outras ações do presidente Júlio e a mesa diretora que ninguém faz nada sozinho, este

caso foi feito através de consulta, e de pareceres também com o apóio de demais vereadores

em seguido dos servidores, Jorge, Edson e Denilson, foram em Brasília especificamente para

fazer um curso, posteriormente nós temos aqui hoje no setor de tecnologia e informática com

& Érica e hoje com Edson, Foi. realizado pela atual equipe de Tecnologia da Informação

atualização do SAPL, no site da Câmara essas novas tecnologia além de gratuita são

acessíveis para deficientes auditivos e visuais; são recursos tecnológicos que trazem mais

acilidade para o processo de Transparência que tanto nós buscamos, e agimos e procuramos

:...-""agir melhor nesse legislativo, juntamente com outras melhorias & equipe inaugurou o canal

oticial do YouTube, presidente já fez essa colocação aqui, mas eu faço questão também de
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falar e parabenizar a sua atual gestão e principalmente essa equipe de informática; outra

satisfação que nós temos a dar de tanto aquele ditado antigo “água mole em pedra dura tanto

bate quanto fura”, esse vereador partido do patriota que anteriormente era o partido ecológico

0 PEN, com Deputado Rafael Favatto atuamos aqui, fizemos e com os demais parlamentares

que nos ajudaram com as audiências públicas nas áreas de segurança, da saúde e do meio

ambiente; combinando agora confirmado, e hoje vitória ainda pare. melhorar, aprofundar na

reunião ontem seu presidente conosco na comissão vereador Alex, vereador Nelson, vereador

Gerson anal e Vereador Jeferson Hand, os parlamentares que fazem pane das comissões Tiago

José Gonçalves Furtado diretor de engenharia'meio ambiente e o assessor e posicionamento

posteriormente o Eduardo, confirmando aqui que a tão sonhada e tão batida por este vereador,

não exclusivamente deste vereador assim como os demais, mas numa ação desse famigerada &

gente fala desse “pinicão”, & estação de tratamento ali, nós tivemos a notícia com aprovação

de ação, aí governo do estado recurso do Banco Mundial dentre outros, eu gostaria de ir por

isso Giovani falei antes companheiro, Giovani tem nos ajudado bastante também nessa ação

de relocação da estação de tratamento de esgoto, a caminhada nossa no coração da cidade a

tão incessante busca de qualidade de vida não só dos nossos moradores, munícipes de

Domingos Martins, mas como os visitantes e aqueles que estão vindo e estão subindo tô

sabendo aí que aumentou muito, e aumentando mais e pode construir prédios, casa locações

que com certeza serão vendidas, O comentário é grande hoje lá dentro do Tribunal de Justiça,

estive no fórum de Cariacica, fórum de Vila Velha e fórum da Serra e 0 pessoal estão

querendo subir, querem melhor ia morar aqui, morar em Marechal, querem a melhoria estão

saindo de alguns problemas que trafegam e que acontecem na Vida da população, e dentre

esses então & relocação da estação de tratamento de esgoto, e também foi colocado aqui na

época sugestões vereador Alex, você participou conosco naquele seminário na época do então

presidente de geStão anterior do governo anterior na CESAN, quando foi colocado também lá

usamos a palavra esse, vereador Alex, Qual o nosso problema e agora. possivelmente com essa

audiência pública, depois de confirmado anteriormente () Amadeus Zonzíni, através do

deputado vem como diretor, visitou conosco na Vila da Paz Vila Verde, Vila Schroeder e

Senador Jefferson de Aguiar, agora sim também com recursos do Banco Mundial, o

saneamento rede de esgoto para Senador Jefferson de Aguiar, estação elevatória na Senador

Jefferson de Aguiar; ai vem a comunicação Vila da Paz e Vida e Vila Schroeder O que é

interligado que a Vila Schroeder tá na frente da Vila da Paz, E a outra vida que eu acabei de

falando aqui Vila Verde interligar & estação de tratamento, melhorias de qualidade de vida, Foi

combinado agora então o que acontecerá, estou muito feliz em essas ações com esse
./  
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trabalho que nós vemos fazendo; falei que não é só exclusivamente desse vereador, as coisas

não acontece sozinho é um trabalho de fonniguinha,'audíência pública que os nobres colegas

assim permitindo que acontecesse não teria acontecido, outros assun1os assim nós terminamos

agora para uma ação concreta da segurança, e com trabalho brilhante para sexta companhia

tem acontecido, sexta companhia que congrega Domingos Martins e Marechal Floriano; uma

atuação mais marcante e mais eficaz, principalmente para as comunidades vereadora Sandra;

ontem tivemos o prazer de receber subcomandante presidente não é isso, cheguei na hora

também que ele estava aqui participando com o presidente, outros assuntos que o presidente

poderá falar eú não do determinado assunto, era mais específico com presidente esterneia os

comprimentos polícia militar, nós reivindicamos agora elas estão presentes em determinado

momento chega mais e fica até próximo ao final nas comunidades, porque antes não tinha

acontecido, tivemos ocorrência pouco tempo que iá em São Raf el, que se não tivesse a

polícia militar presente teria saciado às vezes vidas, & bandidagem'j tava lá dentro da casa, a

pessoa humilde não precisa não, vocês estão dispensados, mesm s valorosos policiais os

briosos da sexta companhia destacada naquele evento fórum acompanhando ela de longe,

quando adentrou eles já estavam juntos, e não cominou que ela estava com dinheirinho, mas a

família dela tava lá, então é fundamental a participação dos eventos a polícia militar se faça

presente, e voltou a falar ontem presidente que estar presente e faz questão de estar, então é a

nossa satisfação dentre outros assuntos essa também da polícia militar, e em agradando &

senhora lá participante conosco aqui senhora Elvina, Eu tenho certeza que vai sair sim estação

de esgoto de Saída, Eu tenho certeza e convicção tem que sair, do 'que preciso executivo as

críticas construtivas & gente fala, mas também a gente faz, com providências as críticas

construtivas, uma melhoria do relacionamento até entre secretarias do executivo, e que passa

uma atuação mais eficácia, que eu achei estranho porque que a mulher falou não traz não,

quem é a mulher, não é o prefeito por isso que às vezes não combina não é o prefeito. A gente

sabe da. divergência, aqui não tem ninguém para para esconder existe uma divergência política

 

do viee-prefeito com prefeito, existe e claro notório, que não tem ninguém botar panos

brancos, existe uma, eu não sei porquê, mas a gente vê ai que existe ele também tá com seus

problemas aí de relação à saúde a sua filha, mas também é pertinente mas em termos de

política de desenvolvimento para um município, a gente procura sempre aperfeiçoar, a

melhorar () inter relacionamento; e combinando com a minha fala e entre essas discussões

vereadora Sandra, fez a colocação aqui eu ia até falar uma situação, mas eu vou conversar

então, já que a Sandra colocou se não vai voltar tudo, é triste um comportamento de um

 

colega vereador, E eu vou vereadora Sandra, eu não vou fal r então atendendo o_ seu pedido

1 1% 'º
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mas estou muito magoado, eu vou conversar com esse vereador no particular, atendendo seu

pedido, mas tô sangrando internamente, porque é impossível uma ação dessa que aconteceu,

tô sangrando mas vossa excelência nos pediu aqui para conversar internamente, Mas já

aconteceu uma, duas é a terceira vez que faz a mesma quase a mesma coisa a mesma ação, é

muito difícil a gente está pregando para moralização, pregando a ªmparcialídade querendo

desenvolvimento, mas não podemos tratar desse jeito. A vossa excelência nos pediu para

tratarmos do assunto pessoal com e assim 0 farei em relação & falas anteriores que aconteceu é

realmente eu senti ofendido, quando foi colocado pela sua excelência () presidente da forma e

eu interpretei de uma forma rigorosa, eu interpretei assim e assim eu manifestei, assim com

vereador Nelson que era o presidente da Comissão de ética e eu sou o relator, nós não

colocamos em nenhum momento para aprovação da comissão falar., entãc é por isso que eu

agir daquela maneira, vereador deve ter entendido posterior naquela ação, mas eu não tenho

nada absolutamente contra a pessoa mas pelo contrário, Na parte do esporte o

desenvolvimento do Nelson muito eu contribuir para isso, agora assunto ele tem a

personalidade dele, agora na ação exclusiva daquele momento entendi que não era o momento

da representatividade do presidente da Casa exigir que eu calar—se, calar e microfone, cortar 0

microfone, mas calar minha voz, a voz de um parlamentar aí não, na minha pessoa e nem de

outros e seu eu () ferir, e que abre o processo na conduta que eu falei aqui agora, existe a

legislação pertinente do regimento interno, estaremos aqui a disposição para responder o

processo se for o caso, tá certo; mas eu comino aqui, também espero com a graça de Deus que

estejamos todos na busca de um desenvolvimento de políticas públicas para a melhoria de

nossos munícipes da nossa cidade, muito obrigado e boa noite a todos. O presidente passou a

palavra ao vereador Eduardo José Ramos, o vereador cumprimentou O presidente, mesa

diretora, demais vereadores e todo público presente; cumprimetou também a presença do

presidente da Câmara de Marechal Floriano, continuando falou sobre seu requerimento onde

um produtor questionou que nunca consegui participar das licitações da lei dos trinta por

cento da merenda escolar da agricultura da merenda escolar, "falou ainda que fez tal

requerimento que acredita que não está sendo respeitado & lei dos trinta por cento; por esse

motivo do referido requerimento para observar se está. sendo respeitado ou não, prosseguindo

falou sobre eu outro requerimento que vários moradores de Santa Isabel e da Sede, estão

recebendo notificações da secretaria municipal de meio ambiente em conjunto com a

,,,-'?secretaria de planejamento, sobre as residências que não estão ligadas na rede de esgoto, e

" disse ainda que tem uma multa diária no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais); para as casas

que não assim o fazer dentro do prazo estipulado, dentro ;] ' municipal; ressaltando ()
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vereador disse que ou as referidas casa a rede de esgoto está acima da propriedade ou a

mesma não existem, citou ainda um artigo da lei que fala sobre a notificação; falou ainda que

marcou uma reunião para discutir o referido assunto, falou ainda que estão usando de abuso

de autoridade e ressaltou que quando morador é multado () fiscal comemora; prosseguindo

falou sobre a entrega da ambulância para O município de Domingos Manins, que atenderá a

região de paraju e adjacências; falou também que das quatro metas do seu mandato três já

foram realizadas e está faltando somente a fisioterapia nas residências, ressaltou dizendo que

três deputados garantiram emendas para a realização do projeto, finalizando disse uma boa

noite a todos. O presidente passou a palavra ao vereador Manoel de Oliveira Barcelos Júnior;

boa noite mesa diretora, aos nobres colegas de plenário, boa neite público presente aos

senhores ouvintes eu tenho evitado de usar a Tribuna, porque reaimente tenho me sentido

representado por aqueles que fazem O uso da mesma, Fiquei atenta 'às palavras da vereadora

Sandra então e da senhora Elvina que eu sou a tribuna livre, vou fazer então alguns

comentários nesse sentido, Em primeiro eu quero dizer que se tados nós respeitarmos O

princípio da individualidade que é um direito constitucional, nós conseguiremos viver e

conviver muito bem, quero deixar registrado que hoje eu estou no meu quinto mandato de

vereador, tive um de vice-prefeíto. Também eu quero deixar registrado aqui que não sou

empregado de vereador nenhum e sim sou representantes do povo, penso que cada um Cuide

da sua vida pois da minha vida cuido eu, gente fala assim ajudar o hospital ajudar o hospital

mas eu também não vou deixar de registrar, aqui e podem quem quiser procurar averiguar;

sou um trabalhador, eu ajudo ao município da seguinte forma, hoje mandei uma mensagem tá

lindo meu celular no zap, para o interventor Nelcimar e para Dona Zuleide assessora técnica

da prefeitura, perguntei a eles o quanto que eu ajudo no hospital mensalmente, e quanto que

eu ajudo mensalmente a prefeitura, O senhor Neucimar me diz que eu ajudo O hospital com

R$ 4.000, 00 (quatro mil reais) todo mês; eu falei por quanto tempo que eu estou ajudando

isso, ele falou a seis meses você ajuda R$ 4.000, 00 (quatro mil reais) todo mês, E tu já dei

24.000,00 (vinte e quatro mil reais) este ano; perguntei ao hospital, prefeitura que eu realizo

ultrassom e não cobro nada de ninguém, no mês de maio me forneceu oitenta e nove

ultrassom e a prefeitura recebeu R$ 24,20 (vinte e quatro reais e vinte centavos) por cada

uma; ou seja mensalmente R$ 2.153,00 (dois mil cento e cinquenta e três reais), isso 12 meses

calculando da 25. .,83600 (vinte e cinco mil e oitocentos trinta e seis reais); anualmente entre

hospital e e. prefeitura eu estou ajudando com R$ 48.000,00 (querentae oito mil leais) no

   

 

'meu trabalho, Hospital deixei deixe de receber, não vou receber retroativo assim que, estou

doando eu e OUthS médicos aqui residentes, todos médicos . __ i residente com exceção da
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pediatria, e da prefeitura através da ultrassom. bom sendo assim eu quero dizer para vocês

que eu não tenho tempo de ficar indo e vindo fazendo presença, para vocês ter ideia eu entrei

de plantão de sobreaviso na maternidade quinta-feira às dezenove horas e saí hoje às sete

horas da manhã de noventa e seis horas de plantão, saindo dali atendi cinquenta gestante no

setor de saúde, cheguei aqui com dez minutos atrasado porque nem almocei ainda, tá bom

mas cheguei, que eu tenho tenho tolerâncias regido por direitos funcionais, constituição

federal, estadual e lei orgânica; Isso eu tenho conhecimento dos meus deveres eu quero dizer

que é competência é uma combinação de três características conhecimento, habilidade e

atitude, é o conjunto dessas capacidades que torna alguém capaz de realizar determinadas

atividades, e graças a Deus eu tenho exercido algumas atividades nesses trinta e cinco anos

de médico no município, eu não queria falar dessa situação que toda vez tem aqui fala por

questões pessoais, mas eu me senti não só agredido por palavras no exercício da variância, por

outros colegas que eu não vou nominar e respeito ao pedido da vereadora Sandra mas imagine

vocês, eu sou obstetra, eu trabalho trazendo vidas para o mundo e a dois dias atrás, meus

filhos recém-nascidos Lucas e Matheus, fizeram quatro meses de vida cronológica e dois

meses de vida corrigida, por que nasceram prematuro, ficaram quarenta dias na UTIN foram

quarenta dias de desespero, dor e tristeza; nesse dia não abraçava eles, eu só me despedia

conheci nesses dias o tamanho da minha força, da minha coragem, resistência e capacidade de

amar; estou citando isso porque eu fui ferido no meu sentimento de pai, ser pai de prematuro é

ser pego de surpresa,é não segurar seus filhos nos braços quando nascem, é sentir sua cria

pelas pontas dos dedos limpos com álcool gel; E olhar-Iós pela incubadoras, ser pai de

prematuro é ser viciado em monitores, e ver seus filhos respirando por aparelhos com

9/ sensores medindo o que é dívida a sua criança, são medidos oitenta e oito por cento de

saturação, que tem que ser superior a isso; e ver e leite entrando pela sonda é torcer para ir

aumentando todo dia essa quantidade, é ter paranoia com processo ganha e perde peso, no dia

ganha dez no outro perde quinze, e se incomodar com as aspirações e manobras apesar de

saber que é um mai necessário, e picadas e mais picadas para exames e não respirar enquanto

não ver 0 resultado, e chegar no hospital com o estômago em cambalhotas com medo do que

vai ouvir dos pediatras, para ser pai de UTI não adianta ser médico como sou tem que virar

pedinte e mendigar todo dia uma boa notícia, Mesmo que seja dita & palavrinha que todo

n:;undo conhece, estável, e quer dizer não melhorou, mas também não piorou e não se

esquecer de agradecer 0 cocô e () XÍXÍ de cada dia sinal que não têm infecção, é preciso muita

' fé porque na hora do desespero, e você e Deus somente é ser rei da impotência por ver o

sofrimento e a dor do bebê e não poder fazer nada, é só co

. “ W x) %

  

  

naar e bater papo com seu filho
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através da incubadora & ter lágrimas escorrendo pelo rosto todo dia, por não poder sentir o seu

cheirinho e beijar seus cabelos; superação é ter história para contar, é contar o tempo de um

jeito diferente idade cronológica e idade corrigida isso é difícil de entender. É ter medo do

vento, da bronquiolite no inverno e de seu filho voltar para o hospital, todo pai é um ser

provedor e gucneiro por natureza, mas o pai de prematuro precisa ser guerreiro em dobro pois

tem que ver o útero da sua esposa vazio antes do tempo, e saber que ela está sofrendo e você

não poder fazer nada nesse sentido, quem não reconhece isso é porque nunca foi pai; Agora

convive com tudo isso porque tenho direitos constitucionais como se diz se faltei as sessões

foram justificado todos eles, fui amparado, estou amparado com todos nós estamos amparado

pelas constituições na falta do seu trabalho, então quero dizer que não devo favor a nenhum

ser insensível; muito obrigado e boa noite. O presidente passou a palavra ao vereador Gerson

Canal, onde o mesmo dispensou () uso da mesma. O presidente passou a palavra ao vereador

Alexandro Kill, que fez uso da mesma; Boa noite presidente, boa noite mesa diretora, boa

noite vereadora Sandra; em nome da Sandra comprimento os nobres colegas colegas é nosso

companheiro vereador Presidente da Casa de Leis de Marechal Floriano comprimento todos

os demais participantes; primeiramente queria agradecer a Deus à tarde nesta tribuna aqui,

quinta-feira tive um acidente tem uma costelinha quebrada mas isso vai melhorar, mas quero

agradecer a Deus por dar oportunidade de estar aqui representando ao povo martinense,

continuando sua fala disse está muito feliz porque esteve na secretaria de agricultura onde fez

parte na gestão passada, disse que havia um pedido junto com a coopram de Ponto Alto de um

caminhão que será entregue no dia dezoito em Ponto Alto na sede" da cooperativa; convidou

ainda a todos os vereadores para prestigiar a solenidade, continuando sua fala disse que todos

fazem um tr'abalho há não interesse próprio; disse também que os trabalhos e parcerias e feito

junto das comunidades, associações, cooperativas e parcerias, falou também que acha que a

vereadora Sandra deixou muito bem colocado, disse ainda que não depende de estar brigando

ou discutindo; flcar difamando uns aos outros, enfatizou ainda que foram colocados pelos

eleitores martinense para os representar na Casa de Leis; agradeceu também ao prefeito

Wanzcte por está fazendo fofoca de uns para outros, disse também que talvez alguns

secretários deixam de atender os vereadores; ressaltou para parar de ficar um contra outro,

falou sobre um situação muito triste de uma pessoa que tem lutado para trazer 0 bem estar

“_,-para o município; falou também que um secretário disse que não tem possibilidade nenhuma

de atender um pedido do mesmo, que tem mais de um ano; ressaltou dizendo ao secretário que

não ia mais ligar para 0 mesmo, e enfatizou dizendo que resolveria com recurso próprio, disse

ainda que falou com prefeito e posterior a isso o secretário ligou várias vezes para o vereador;
»_ -
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disse também que o serviço era um dia, que posterior a isso entrará nos cofres da prefeitura

uma faixa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); de impostos, agradeceu novamente ao prefeito

por ter atendido seu pedido, onde o secretário disse que não tinha como fazer; falou ainda que

não adianta difamar ninguém, não adianta fazer fofoca na rua por 'que é o povo que decide

quem fica ou sai. falou também que tem quem ter um pouco de pulso firme com os pedidos

feito ao executivo, disse ainda para colocar prioridade no & comun'dade quer, e falou ainda

para a senhora Elvina que pode contar sempre com ésse vereador; falou ainda sobre as sessões

que são de quinze em quinze dias, disse ainda para marcar de chegar mais cedo para debater o

que não está legal, e não usa a tribuna para esse fim, porque a tribuna e para trazer notícias

boas, finalizando pediu desculpa para O presidente da Câmara de Marechal pelas falas que

estão sendo ditas, e saudou com uma boa noite. O presidente passou a palavra ao vereador

Julio Maria Christ que fez uso da mesma; Boa noite mesa diretora, em nome do meu amigo

hoje secretário professor Rogério quero cumprimentar todos vereadores, e nome do presidente

da Câmara de Marechal Floriano “Cabral” cumprimento todo público aqui presente,

cumprimentar também que nos assiste & nos ouve nesse momento, continuando parabenizou a

vereadora Sandra pelas palavras e disse ainda que trás toda indignação pelos últimos

acontecimentos, disse ainda que a Câmara de Domingos Martins tem muito elogios, falou

também sobre o trabalho sério que feito pela Casa, disse também sobre a economia

significativa para o município, onde só recebem elogios por onde passam, disse ainda que é

uma tristeza grande pelos acontecimento das últimas sessões; disse também que é muito triste

quando vê um ou dois vereador se escondendo atrás de uma tela de computador e começam &

denegrir a imagem dos outros coiegas, falando coisa como que deixa aborrecido porque

sabem do trabalho que é feito na comunidade, continuando disse que cada um tem sua

ª/ profissão, cada um que está aqui não depende do salário de xfereadof, disse novamente que a

pessoa ir para a tela de um computador e escrever “O que vem acontecendo no legislativo é

vergonhoso falta de interesse de alguns vereadores, que estão ali apenas pelos salários” disse

' ainda que nunca esperava ouvir isso na Câmara de Domingos Martins, e ressaltou que os

vereadores não estão pelo salário, disse ainda que está no seu segundo mandato e disse que

representa a sua comunidade, disse ainda que se tiver uma lei que o vereador não tenha

obrigação de vereador receber um salário, ressaltando disse que não é um salário e uma ajuda

de custo, falou ainda que vereador não recebe nenhuma ajuda de custo nem da Câmara e nem

.- do executivo; por tudo que é gasto no seus dia a dia. expressou para citar nomes e não se

esconder atrás de uma tela de computador para querer aparecer, expôs que isso é querer

aparecer politicamente pensando na próxima eleição, enfatizou dizendo que é querer subir nos
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colegas para se engrandecer, continuando citou um ditado que prefeito usa muito,

prosseguindo disse que cada um faz sua política como quer e como pode; falou ainda que não

precisa estar dentro da Câmara todos os dias para dizer que é vereador, disse ainda que muitas

vezes ficar 0 dia inteiro dentro da sala de vereadores tratando de assuntos particulares só para

dizer que estou aqui na Câmara; falou ainda que quando foi presidente sempre dizia que lugar

de vereador não é dentro da Casa de Leis, mas O presidente sim por causa das suas obrigações,

continuando agradeceu ao vereador Eduardo José Ramos pelo & ajuda ao distrito de Paraju

com a entrega da ambulância e disse que se algum dia for beneficiado com emenda do seu

deputado para aquisição de uma ambulância levará'para onde mais precisa. Finalizando pediu

desculpa pelo desabafo, e deu uma boa noite. O presidente passou a palavra ao vereador

Rogério Manzoli, que fez uso da mesma; começou sua fala cumprimentando o presidente,

mesa diretora, demais vereadores e todo público presente, continuando parabenizou a fala do

participante da tribuna livre, parabenizou também a vereadora Sandra pela explanação & pela

sua cobrança de ética, respeito, e ressaltou que deve sempre prevalecer em todo lugar, de

todos os modos, falou ainda que as falas de Dr. Manoel foram muito bem colocadas, disse

ainda que todas as profissões são muito importantes, disse também sobre a publicação que O

vereador Julio leu, e disse ainda que como ficam pois não citou nomes, falou ainda que é

muito fácil falar o difícil é provar 0 que está sendo feito, falou também sobre o instituto ponte,

falou também do verdadeiro papel do vereador, disse ainda que vereador não executa; falou

ainda sobre as economias que são feitas e não são divulgadas, também falou sobre 0 projeto

de plantão médico, disse que tudo isso é exemplo de trabalho sério. O presidente passou a

palavra ao vereador Nelson Soares da Silva Junior, boa noite senhor presidente, mesa

diretora, colega de plenário; em nome do vereador presidente meu amigo Cabral comprimento

o público presente e aqueles que me acompanham pela minha rede social pelo Facebook,

continuando disse sobre o requerimento número quarenta e quatro de dois mil e dezenove de

onde vem o pedido infomações ao executivo referente ao piso salarial aos agentes de saúde e

de combate & endemias conforme lei, disse também que a classe não tem informações

verídicas, ressaltou que esteve com a secretária de administração e disse que será feito

conforme a lei, disse também que todos falaram muito bonito e acha que é o direito de cada

um, mas tem que ser verdadeiro e disse que sempre que usou a tribuna des que fez seu

juramento de quando assumiu o mandato, ressaltou que usa a tribuna só falando a verdade,

alou que não manda recado para ninguém e ressaltou que foi o mesmo que usou sua rede

social e fez a referida colocação, assumiu que fez mesmo e não fez para agredir ninguém,

enfatizou se fez agredindo díssie que tem todo direito de protoc ar uma múmia contra o
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mesmo, mas ressaltou que nunca dentro da Casa de Leis chamou vereador de doido, de mal

caráter, de dois vagabundo que anda no meio da rua, de dono de boteco, disse que nunca fez;

disse também que nunca falou de vereador que vai a casa no período eleitoral, mas ressaltou

que não falou que foi o vereador Julio, mas está fazendo um apanhado geral, disse ainda que a

rede social e dele e posta o que ele quiser, disse que quando fez sua campanha o mesmo usou

as redes sociais; e disse que hoje uso as redes sociais para expor suas indígnações e que não

obrigado a concordar com tudo, disse também que cada um faz o que achar melhor, disse

ainda que se não sabe usar a rede social, vai para rua, disse também que sempre respeitou

todos dentro da Casa de Leis, enfatizou dizendo que nunca falou que vereador vai se humilhar

na casa de outro, falou que se o vereador têm um aproximação com o prefeito e um direito

dele, enfatizou que sempre disse desde O início quem quer ser secretário rasga O diploma e vai

ser secretário, disse que não vai defender os interesse dos prefeito e empresário só vai

defender interesse da população, falou que fez não para se promover políticamente não, falou

que quando se coloca a disposição e para defender O povo, disse também que respeita a

opinião de cada um, e continuando disse que dizer que é uma ajuda de custo o salário de

vereador, disse que uma ajuda de custo para quem quer dar as coisas para os outros, disse

ainda que cada um faz o que quiser com seu dinheiro, disse que Vim falar que o vereador está

querendo crescer politicamente, o vereador em discurso disse que não e ressaltou dizendo que

não fez acordo com ninguém para ser candidato a prefeito, vice ou vereador, disse que sua

indignação é que se reunirão antes dentro de uma sala onde foi colocado a disposição os para

disputar a mesa diretora, e simplesmente não quiseram disputar a eleição, continuando disse

que achou uma falta de respeito e prosseguindo falou se tem interesse que foi dito pelo

vereador Diogo de tirar ele da cadeira de presidente, pro sabem que já foi dito por vereadores

â/ aqui, ressaltou dizem para começar a falar a verdade; disse ainda que pediram ao vereador

Gerson Canal para pedir renúncia da mesa, disse também que pediram ao vereador Eduardo

para sair da mesa; disse que querem derrubar o presidente, disse ainda que a verdade tem que

ser dita, ressaltou dizendo que não quer aparecer não; como foi dito pelo vereador Julio,

enfatizou ainda que nunca desrespeitou ninguém, disse também que cada um faz o que quer,

falou também que desenvolve um projeto social desde dois mil e sete; falou também que abriu

mão do seu assessor e enviou para atender a APAE; falou que não está fazendo campanha

política,continuando disse para não dizer que está querendo pisar em ninguém e disse que não

é vagabundo não. Prosseguindo disse que autoriza qualquer vereador & fazer denúncia com o

mesmo se ele fez alguma denúncia contra algum vereador, mas tem que provar, disse que

respeita todo mundo e que não precisa usar whatsapp, faceboo   arque respeita todo mundo,
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disse também que respeita as falas de cada um, disse também que se reuniram dentro de um

banheiro para fazer um combinado, disse ainda que querem desmembrar uma mesa, falou

também para tratar todos iguais sem diferença, ressaltou ao vereador Julio que a única mágoa

que tem e de não querer te sido candidato, finalizado agradeceu a todos e pediu desculpas se

excedeu. O presidente fez uso da tribuna por dez minutos; boa noite senhor presidente

ocupando a vaga, boa noite 0 Rogério que compõem a mesa diretora e boa noite a todos os

vereadores; Cabral, manda um boa noite a todos os vereadores de Marechal Floriano, amiga

também boa noite a todo o público presente aqueles que nos acompanham em suas casas

através da fanpage da Câmara; na realidade hoje' estava, todas as falas elas são dignas de

respeito, por mais que elas sejam direcionadas querendo atacar, no final 0 Júlio foi mais

corajoso e deu a entender quando ele cita dois vereadores, dois vereadores que caminham,

dois vereadores isso e estudar sem dá a se entender que sou eu e 0 Nelson, 0 Nelson não tô

mais bravo, eu não quero tá Elvina com respeito a senhora, porque se o que Elvina pediu aqui

hoje fosse respeitado, & gente se reuniria depois, tentaria resolver todas as índiferenças e não

precisaria ter esse decorado que teve aqui; é sabido por todos todos que infelizmente, Heloisio

& Câmara de Domingos Martins ela é rachada desde o primeiro dia que nós assumimos aqui,

desde o primeiro dia; quando Nelson fala Cabral, com tristeza no coração que nós já fomos

chamados de vagabundo e malandro, foi porque falou na minha cara, na minha cara, O

vereador falou na minha cara, no meu rosto, na minha face; só que eu digo para este vereador

() seguinte Cabral, eu sou bacharel em direito, O que não me faz melhor do que ninguém, eu

passei na primeira oportunidade na Ordem dos Advogados do Brasil quando disputei e eu fiz

a minha pós-graduação na Escola da Magistratura do Estado do Espírito Santo, E que não me

â/ªfaz melhor do que ninguém aqui dentro, porém quando eu coloque: o meu nome disposição,

Heloisio para estar vereador assim como todos os senhores e senhora, eu tenho uma Visão

diferenciada do exercício da vereança, e muito Heloísio foi se falado na questão da

representativídade, porque que uns defendem a diminuição do número de vereadores em

Domingos Martins, porque que outros não defendem, então eu tenho uma concepção de

representatividade, a Sandra colocou muito bem no início, nenhum dos vereadores está

proibido de exercer outra função como eu também poderia ter sido Rogério nos dois primeiros

  
anos advocacia, e agora pela presidência Cabral, somos impedidos, e assim não fez em

momento nenhum exatamente porque dizer, vamos trabalhar com números redondos; & ai

as críticas que nós recebemos como vereadores Cabral, elas nãc são somente entre nós

Sandra, entre nós o que acontece só as desavenças porque cada u1r- como i bem dito aqui
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/Rogério, que é um clamor & nível social a nível até mesmo de Facebook de mídias sociais, e
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defende os seus interesses pessoais, mas quando eu digo nas suas individualidades; cada um

tem a sua vida cada um tem a sua forma de trabalhar, agora não adianta você exigir Nelson

respeito quando você não respeita, eu poderia chegar para o vereador que disse na minha cara

duas vezes, que eu sou malandro e por isso eu tenho tempo de visitar as comunidades de

participar de reuniões e secretarias, de estar junto com o povo de está participando de decisões

nas reuniões de comissão, de ir junto ao governo do estado, secretarias de estado, mais sabe

porque gente sabe, porque hoje um vereador com o seu assessor e cem encargos trabalhistas e

previdenciários custa R$ 7.329,13'; a população de Domingos Martins 0 salário do vereador é

R$ 4.725,00 mais vinte e um por cento de encargos trabalhistas e previdenciários que dá um

montante de R$ 5.713,25; um assessor hoje aqui na Casa ganha R$ 1.042,00 mais vinte e um

por cento de encargos trabalhistas e previdenciários e mais R$ 350,00 de vale—alimentação,

então na realidade soma—se isso é um montante, não adianta a gente querer ficar aqui. 0

Nelson falou, todo mundo sabe as reuniões internas, todo mundo sabe eles querem me tirar da

presidência da Câmara; mas ninguém disse que é por trabalha; errado, talvez é por

posicionamentos firmes, algumas decisões que tive que tomar aqui dentro inclusive orientado

pelo próprio jurídico desta Casa, a isso; aquilo; aquilo outro; Ah eu não sou obrigada a ficar

aqui dentro, claro que não é, mas é obrigado a saber sim, o que está voltando é obrigado a

estudar, os projetos que chegam nessa casa; então quando foi dito lá na primeira fala uma

réplica de uma expressão minha que eu usei ali, eu não usei para ofender o contexto não era

nem esse, a gente estava falando de um projeto que estava sendo debatido aqui com relação a

uma reestruturação do conselho tutelar, e no no calor das falas aqui é o realmente disse

, realmente disse, que muitos a gente vota as coisas chegando aqui apressadamente de última

hora eram tornadas de decisões, e eu tenho convicção que nem todos conheciam o projeto que

estava sendo debatido, mas aí agora querer usar, gente deixa eu fatiar uma coisa para vocês,

com relação aquela mesa diretora à presidência, 0 que 0 Nelson falou que é verdade,todo

mundo sabe que () WhatsApp rola o tempo, todo que as ligações fala o tempo todo, que as

reuniões acontecem () tempo; todo todo mundo sabe que já foi pedido ao Gersinho sai fora

renúncia, morre porque vai ter que ser convocadas novas, já foi procurado Edu sai da mesa,

vai ter que ser convocadas novas eleições, ele não vai concorrer mais ou não vai ganhar mais,

foi tentado compor a mesa e poderia ter sido qualquer um dos membros que lá não estava

porque dois renunciaram, eles poderiam ter concorrido não quiseram, é sério ai querer Vir aqui

todo decoradinho, muitas falas realmente só para vem aqui muitas falas realmente só perde

neném () que nós devemos sim nos respeitar, porque nós Nelson nos respeitando, estamos

respeitando Elvina o povo que nos elegeu, agora do jeito foi fala/do parece que te dois
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culpados estão totalmente errado, o que eu não aceito é isso é só o fato cada um trabalho da

maneira que acha correto, eu só peço uma coisa enquanto eu estiver sentada ali com os dois

membros da mesa só deixa a gente trabalhar, foi falado aqui da- questão do projeto dos

médicos, mas foi lido hoje Rogériojoi lido hoje um projeto para devolução de recursos para o

executivo no montante para quem ainda não viu projeto de R$ 1.300.000,00 sendo que dessa

parte tanto' vai né de acordo com o entendimento do prefeito para dar continuidade projeto, e a

tão sonhada construção da sede daqui de Domingos Martins a Câmara, que é um desejo meu é

um desejo de todos os funcionários de muitos (:x-vereadores que passaram aqui, a gente só

pede isso vamos nos respeitar, e a palavra é respeito princípio da reciprocidade vamos todos

nos respeitar, só isso, Elvina parabéns pela sua colocação parabéns e aí foi dito vamos fazer

isso, se eu tivesse induzido Nelson, Nelson pega essa comissão de ética e decoro parlamentar

abre ela vamos punir fulano de tal, vamos por esse cielano de tal, vereador já disse que eu e

você são dois malandros, são dois a toa, são dois vagabundos, vamos nos respeitar a palavra

de ordem é essa vamos nos respeitar, porque aí fora existe um povo que confiou em cada um

de 116,5 que nós estejamos aqui de coração aberto e para trabalhar para cada um deles, essa

nossa missão no mais vamos nos respeitar um abraço a todos. Não havendo nenhum inscrito &

mais para o grande expediente, o presidente passou para a explicação pessoal, com a palavra o

vereador inscrito Júlio Maria Christ; que usou da palavra e pediu permissão para falar

sentado que foi concedida; apenas repetir as palavras do colega Nelson, cada um tem sua

opinião, eu tem a minha; então não falei nada demais apenas trouxe a minha indignação pelo &

forma como se expressou, respeito a opinião de cada um também, muitas vezes tenho dito

quando fui presidente a tribuna ela deve ser usada para gente transmitir a mensagem da

população daquilo que que e' bom, quanto menos a gente usa a tribuna melhor, quando se usa

a tribuna demais muitas vezes fala bobagem demais, por isso que e': evito usar a tribuna mas

quando a gente tem indignação & gente também tem que transmitir, peço desculpa se falei

muito mas eu tenho minha opinião, Muito obrigado. Com a palavra Vereador Alexandro Kill

dispenso presente, vereador Alexsandro dispensou, Com a palavra Vereador Silvestre Alves

de Oliveira dispensa vereador Silvestre Alves de Oliveira, que dispensou O uso da mesma.

Com a palavra então Vereador Nelson Soares da Silva Junior; boa noite mais uma vez seu

;residcnte, mesa diretora, vereadores do plenário, público presente aqui; eu carrego uma frase

-ªéambérn aqui mas essa eu vou ter que ver a hora que a gente tem que mudar aqui, conta a

" questão do agradecimento aos políticos, eu recebi a mensagem no grupo interessante ela diz 0

seguinte, “agradecer & político é mesma coisa que você não banco vinte e quatro horas no

caixa eletrônico colocar o cartão e o dinheiro voltar”, mas eu te qui que que dá a mão à   
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palmatória parabenizar o vereador Edu, pela a luta que ele teve para não perder a emenda na

”questão da ambulância, Edu comprou uma briga sozinho praticamente tentaram derrubar ele

de qualquer maneira na Vereador, mas foi flrme então assim tem humildade para dizer que

também então se parabenizar O vereador Edu pelo empenho nessa conquista dessa emenda,

porque muitos aqui nós já, eu fui vereador que já perdi emenda mandamos para o convênio

mas infelizmente não teve projeto, vereadores Heloisio também perdeu, de vereadores aqui eu

acho vereador José Gagno, também perdeu, então assim o vereador Edu foi batalhador

insistente mesmo ele querendo puxar o tapete dele lá, porque quando a gente diz executivo

municipal às vezes os exames estão tudo bem que o prefeito é a figura maior, mas existem

pessoas dentro da equipe do governo que não querem, não querem ter essa parceria com a

' Câmara de Vereadores, então assim parabéns vereador Edu pela sua luta, quero aqui também

parabenizar participei de dois eventos no Palácio Anchieta e na Câmara de Santa Maria de

Jetibá, pelo cento e sessenta anos da colonização pomerana no Espírito Santo, parabenizar

aqui a toda todos que defendem essa cultura, esse povo principalmente a classe educadora

fiquei encantado com a política as políticas públicas que o município de Santa Maria faz com

a cultura pomerana, Rogério você que é da área da Educação, eu acho que já tive na Secretaria

de Educação buscando algumas informações, é algo que nós deveríamos estar mais brigando

mas também para poder valorizar mais a cultura, por quê no dia do Palácio teve algumas fases

que foi interessante o povo pomerano é um povo guerreiro, um povo batalhador e o que se

percebe aqui um pouco no interior nós principalmente as crianças, a Sandra que acho que fala

pomerano, que às vezes as crianças têm vergonha de conversar em pomerano devido essa

,.falta, eu eu acredito que seja um pouco da falta de políticas públicas nas escolas para

defendendo essa língua, então assim parabenizar todos os educadores principalmente do

Município de Domingos Martins, que defendem com unhas garras dente túdo essa cultura e a

toda aqueles os grupos de dança todas essas pessoas envolvidas nesse nessa cultura, e vou

aqui o vereador Júlio eu não tenho mais com ninguém não Júlio, não tô aqui agora eu tô

falando com o vereador, eu tenho mágoa de ninguém não Júlio, sabe porquê quando a gente

morre vai todo mundo para o mesmo lugar, nós somos aqui nós somcs aqui o nosso corpo é só

a mente nossa, depois que nós estamos de passagem aqui na terra nós vamos para debaixo da

É

  

ªrra, ninguém vai ninguém vai ter um lugar melhor, nós vamos levar dinheiro, nós vamos

-'.Ievar o carro não vamos levar nada disso, pelo contrário você sabe que você foi um cara que

eu sempre respeitei e sempre tive diálogo, mas não tenho mágoa nenhuma de você só não

como você mesmo disse é um direito seu e é um direito meu também, é poderíamos ter

conversado igual você mesmo falou a Sandra esse tô poderemos .im, mas quem se acha
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ofendido que vai até a pessoa fala o que que tá acontecendo, então assim se você você me

pediu desculpa também te peço desculpas, tenha minhas desculpas, vou respeitar sua opinião

que nós somos você é branca ou quase Preto, sou negro então cada um tem as suas suas as

suas diferenças, mas fica tranquilo meu amigo meu coração aqui não é de pedra não, eu sou

eu tô aqui de passagem o que for da vontade de Deus vai ser e a todos aqui também eu usei

uma fala às vezes, usa uma fala que as pessoas acham que é direcionada mas não é, é que eu

já disse eu sou espontâneo, sou espontâneo mesmo; eu falo mais passou isso aqui eu tenho

que que liberar essa essa minha emoção que eu carrego, no mais um boa noite a todos e

fiquem todos com Deus. Com a palavra vereador Rogério Manzoli; que usou da palavra Você

cumprimentos já foram feitos, em todos cumprimentados; só complementar fala e vereador

Nelson só para fechar aquela aquela fala Inicial, vou usar vossa excelência para ter certeza

que não foi o senhor, mas por que o que eu vou perguntar é pertinente é o que a gente faz eu

trabalho em sala de aula, você disse que tem o projeto com as crianças, fazer uma pergunta a

vossa excelência só quero a resposta não só vou perguntar sim ou não não vamos debater não

fica tranquilo amolece seu coração, Vereador Nelson muitas vezes a indignação da gente das

falas do que acontece, tudo mais a gente vem aqui às vezes né expressa isso tudo no objetivo,

em tudo de melhorar, vossa excelênciaé presidente da comissão de ética, como presidente

comissão de ética que o seu preza pela ética pelo pelo respeito, como já foi falado muito bem

aqui, imagina vossa excelência lá no projeto do senhor inaugurando recebendo o material por

tudo feliz, vossa excelência enquanto vereador dizer que nesta câmara de vereadores têm

vereadores com a vereadora Sandra disse que a vereadores do mal, só tem família se tem mãe

" tudo mais imagine falando a situação dessa para mãe do senhor, com presidente de ética,

como não pode te dá o direito, o senhor flcaria feíiz ou triste vereador 0 Nelson, Presidente

pode responder, feliz ou triste; o vereador Nelson pediu pela ordem; posso responder como

eu já disse minha fala cada um é responsável naquilo que sai pela boca, e eu tenho a minha

consciência tranquila tanto é que já como vereador Diogo colocou aqui, nós Já poderíamos ter

aberto essa comissão de ética a outras situações inclusive com a do Senhor aquela situação do

assessor, e nem por isso a gente a gente respeitou um parecer jurídico que a Câmara no nos

passou, certo vereador Heloisio, ficaria triste da mesma for que eu fique quando disse que eu

era um vagabundo. Obrigado Vereador Obrigado pela resposta; só para explicar aqui que ()

ereador que trouxe à tona novamente a situação do assessor eu fico muito feliz vossa

excelência indicou alguém para trabalhar na APAE, uma instituição séria que precisa muito

muito mesmo e assim o assessor que foi denunciado aqui que eu tinha pensei que são

realmente é uma pessoa que prestava serviço nas escolas e . s elas perderam com isso
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Inclusive a diretora se colocar à disposição naquele período lá atrás para explicar para provar

que realmente essa pessoa ajudava muito nas escolas, e como que a pessoa tem a mente

pequeno coração pequeno, as crianças na escola se perdendo por muitas vezes talvez inveja e

sei lá porque mas quando fizeram o pessoal lá de Guarapari não sei de onde veio como que

encontrar esse cara para vir aqui, me coloquei à disposição para explicar para vir aqui para ver

se tudo Júlio era o presidente naquele momento, mas não vejo não teve a resposta jurídica,

claro tava tudo correto não tinha nada de errado mas mesmo que disposição para explicar que

que essa pessoa fazia, onde fazia quando trabalhava eu não tenho já tinha coragem de vir aqui,

é uma pena tem realmente mentes pequenas e corações, coração dos outros é terra que

ninguém habita, Então tá obrigado me coloco à disposição novamente se quiser vir estou aqui

foi exonerado, aí quando vereador Nelson fala que quanto custa, esse não antecessor eu cuido

das minhas coisas, cada um tem a sua necessidade sua demanda utiliza, mas o que eu tinha era

para ajudar nas escolas, como não aceitaram via denúncia eu achei por melhores exonerar e

desde aquele período então não tenho e é bom que a população saiba esse vereador trabalha

sem assessor porque a necessidade que eu via, era para ajudar realmente as escolas mas

infelizmente não quiseram; Obrigado boa noite a todos. O presidente usou da palavra fecho

então fala que vou fazer uso aqui pela mesa mesmo, para não ter que ir até na tribuna

agradecendo então a todos os vereadores, tenham respeito a gente respeita todas as falas são

dignas inclusive, o Rogério agora fez uma pergunta do mal a gente encerra com aquela com

um versículo bíblico, independente das ações você conhece um ser humano pelas ações pelo

fruto conhecereis & árvore, tão assim todas as medidas que deveriam ser tomadas quando

. , vossa excelência, toca tá na questão da comissão de ética, como foi falado no início que

&caberia até uma verificação contra “A" contra “B” contra “C"; e se porventura é contra mim

' fiquem à vontade mas apresentem irregularidades do trabalho, questão pessoal. Ah não gosto

do Diogo, ou Diogo não gosta de A e nem de B; apresentem irregularidades nas condutas das

ações desta presidência, desta mesa diretora, no mais eu volto só pedir a pedido de alguns

vereadores vamos nos respeitar, vamos conversar mais e vamos tramar menos, conversar mais

e vamos resolver problemas pessoais olho no olho, conversando e não por WhatsApp

tentando isso ou tentando aquilo, a presidência ela está aqui daqui hoje eu estou ocupando

& radeço & todos que confiaram em mim naquele momento de vinte e um de junho tem o meu
  
frªcarinhe tem 0 meu respeito à presidência tá aqui se me derem a oportunidade de continuar os

..,-;? " trabalhos até trinta e um de Dezembro de dois mil e vinte, procurarei fazer 0 melhor. Cabral

/ deixa um abraço para todos os vereadores de Marechal Muito, obrigado a presença de todo o

público presente não havendo mais orador inscrito encerre os ssa sessão às vinte c uma
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horas e cinquenta e cinco minutos e convidamos & todos para a sessão ordinária que será

realizada no dia vinte e três de julho de dois mil e dezenove às dezenove horas; boa noite a

todos e muito obrigado pela participação de todos. Do que constar, eu Salvador Negri Júnior,

servidor designado lavrei a presente ata que após lida e achada conforme será assinada por

todos os vereadores presentes.

Câmara de Domingos Martins 18 de julho de 2019.
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