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ATA DA 15" SESSAO ORDINARIA NA CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS

MARTINS, EM 3 DE SETEMBRO2019.

Aostrés do més de setembro do ano de dois mil e dezenove,no plenario Paulo Lorenzoni, na

Camara Municipal de Domingos Martins, sob a presidéncia de Diogo Endlich, realizou-se a

décima quarta sesséo ordindria. O presidente iniciou os trabalhos da sessio, nomeando

secretario adoc o vereador Julio Maria Christ, para fazer a chamada dossenhores vereadores.

O presidente disse que havendo nimero legal para funcionamento dos trabalhos, com a

presenga de treze vereadores e sob a protegao de Nosso Senhor Jesus Cristo declaro aberta

esta sessdo. O presidente prosseguindo com as atividades desta sessio solicitou ao primeiro

secretario para fazer apresentagao do texto biblico. Apdsa leitura do texto biblico o presidente

iniciou a fase do expediente e ordem do dia. Passou para a apresentagao das matérias

integrantes deste expediente e da ordem do dia. Leitura e votacio do parecer de legislagao

justica e redacaofinal e votagao do projeto de lei numerotrinta e cinco de dois mil e dezenove

que denomina de “Rua Leticia Rita Machado” a Rua C, Transversal a Rua Alida Lampier

Schwambach no Parque dos Nobres - Domingos Martins. Leitura e votagao dos pareceres de

legislacao justiga e redagdo final e educagao, satide e assisténcia e votagao do projeto delei

numerotrinta e seis de dois mil e dezenove que cria o servico de disque-bullying nas escolas

da rede municipal de ensino.Leitura e votagao do parecerde legislagao justiga e redagao final

e votagao do projeto de lei namerotrinta e oito dezenove dois mil e de, incluir no calendario

oficial de eventos e comemoragédes do municipio de Domingos Martins o dia do imigrante

pomerano e da outras providéncias. Leitura e votagao do parecer de legislacao justica e

redago final e leitura e votacao do projeto de lei nmero quarenta de dois mil e dezenove que

denomina “Rua Joao Guilherme Rodolpho Goese” a rua lateral a creche de Ponto Alto,

Domingos Martins. Somenteleitura do projeto de lei namero trinta e nove de dois mil e

dezenove — queinstitui a “semana municipal da acessibilidade e valorizagéo da pessoa com

deficiéncia”, na segunda semana do més de maio. Somenteleitura do projeto de lei numero

quarenta e um de dois mil e dezenove- institui a semana da doagao delivros, do dia vinte e

dois a vinte ¢ oito de abril, no municipio de Domingos Martins/ES, e da outras providéncias.

Somenteleitura do projeto de lei nimero quarenta e dois de dois mil e dezenove — de autoria

do poder executivo que autoriza a abertura de crédito adicional especial ao orgamento vigente

do municipio de Domingos Martins — ES. Leitura e votagéo do requerimento numero

cinquenta e cinco de dois mil e dezenovede autoria do vereador Heloisio Rodrigues Alves,

sejam  
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convocados o senhor Adimar Alves de Sousa - secretario municipal de satde e o senhor

Elizandro Belshoff - secretario municipal de obras e servigos urbanos, para comparecerem ao

plenario desta casa, a fim de prestar informag6esa respeito dos trabalhos desenvolvidos pelas

secretarias e as novas propostas para o biénio dois mil e dezenove, dois mil e vinte, no dia

vinte e dois de outubro, as dezesseis horas ¢ trinta minutos. Leitura e votacao do requerimento

numero cinquenta e seis de dois mil e dezenove de autoria do presidente vereador Diogo

Endlich, requerendo ao executivo municipal, que nos preste informagées detalhadas com

relagéo a arrecadacao municipal através dos tributos: imposto sobre a propriedadepredial e

territorial urbana; imposto sobre transmissao de bens iméveis; imposto sobre servigos de

qualquer natureza e contribui¢ao de melhoria referente aos anos de dois mil e dezessete, dois

mil e dezoito e de janeiro a junho de dois mil e dezenove. Leitura e votagao do requerimento

numero cinquenta e seis de dois mil e dezenove de autoria do presidente vereador Diogo

Endlich, requerendo ao executivo municipal, que nos preste informagées detalhadas com

relagéo ao contrato celebrado com a empresa que participara do processo da reforma

administrativa dos servidores da prefeitura municipal. Indicacgao numero oitenta e oito de dois

mil e dezenove de autoria do vereador Eduardo José Ramosindicando ao excelentissimo

senhorprefeito a possibilidade de firmar parceria entre a secretaria municipal de satide e 0

hospital e maternidade Dr Arthur Gerhardt - HMAGpara implantar o hospital-dia. Indicagao

niimero oitenta e nove de dois mil e dezenove de autoria do vereador Alexandro Kill

indicando ao senhorprefeito a possibilidade de construir um centro esportivo em Ribeirao

Capixaba — Aracé, na comunidade Missouri dos Huver. Indicagéo numero noventade dois mil

e dezenove de autoria do presidente vereador Diogo Endlich indicando ao senhorprefeito a

necessidade de realizar a construgao e padronizacgéo da calgada nao contemplada com

melhorias da Rua Carlos Germano Schwambachnostermosdalei municipal nimero dois mil

“oitocentos e dezenove, de dois mil e dezessete e lei complementar niimerovinte e cinco de

dois mil e treze. Mogao numero cinquenta e oito de dois mil e dezenove de autoria do

primeiro signatdrio 0 vereador Rogério Manzoli e demais vereadores que assinam, requerendo

ao plenario, com basenasprerrogativas legais, que seja registrado nos anais deste poder, voto

de reconhecimento e aplausosao senhor Lair Cebim — presidente da afemor— associagio festa

do morango, pelo excelente trabalho voluntario desenvolvido na associa¢4o. Oficio numero

cento e oitenta e quatro de dois mil e dezenove/pmdm/secsau — a secretaria municipal de

satide — informando quea secretaria remanejar o profissional que atende na ubs (unidade

basica de satide) de barcelos no horario estendido, para atender nz ubs de Melgaco. Oficio

numerodois de dois mil e dezenove/comtur/DM — segue resolucao comtur numero unysle dois
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mil e dezenove que trata dos critérios de incluséo dos eventos ao calendario oficial do

municipio de Domingos Martins. Apés lida as matérias do expediente e ordem do dia, 0

presidente passou para as matérias a serem deliberadas nesta sessdo; em discussdo tinica 0

parecer e 0 projeto de lei ntmero trinta e cinco de dois mil e dezenove — de autoria do

vereador Nelson Soares da Silva Junior - que denominade “Rua Leticia Rita Machado” a Rua

C, transversal a Rua Alida Lampier Schwambachno Parque dos Nobres - Domingos Martins.

Nao havendo discusséo colocamos os mesmos em votac4o, os vereadores que aprovam;

permanecam sentados. Aprovado por unanimidade. Em discusséo unica os pareceres e 0

projeto de lei nimerotrinta e seis de dois mil e dezenove — de autoria do vereador Rogério

Manzoli - que cria o servigo de disque-bullying nas escolas da rede municipal de ensino. O

vereador Eduardo José Ramos pediu em discussao; prosseguindo disse que saiu uma matéria

em um jornal de circulagao no estado onde diz que o suicidio e a segunda maior causa de

morte entre jovens, disse também que quando se sofre bullying nas redes sociais também

acabam cometendo0 suicidio, disse ainda que 0 referido projeto é de suma importancia nao

s6 para o municipio, mas para outros municipios também e parabenizou o vereador

proponente Rogério Manzoli, pediu pela ordem; comegousua fala dizendo sobre 0 setembro

amarelo, também abordou sobre a reportagem do jornal onde fala sobre o aumento de casos

de suicidio, disse ainda que hoje isso é um mal que esta presente no municipio, disse ainda

que é um problema muito sério que é causado por varios fatores, ressaltando que isso

comprova que 0 bullying é umdessesfatores, disse que o referido projeto de lei ajudara quem

sofre desse mal, e pediu a todos ha aprovacao do referido projeto. Apds a_ discussio

colocamos os mesmos em votagdo, os vereadores que aprovam permanecam sentados.

Aprovado por unanimidade.O presidente transmitiu a presidéncia ac primeiro vice-presidente

vereador Gerson Canal tendo em vista que a matéria seguinte a ser deliberada é de autoria do

mesmo. Em discussao tinica o parecer e o projeto de lei numerotrinta e oito de dois mil e

dezenove — de autoria do presidente vereador Diogo Endlich - incluir no calendario oficial de

eventos e comemoracdes do municipio de Domingos Martins o dia do imigrante pomerano e

da outras providéncias. O vereador proponente pediu pela ordem para explicar seu projeto,

disse que é um projeto de lei muito simples, e nao cria nenhuma obrigacao, ou seja o

executivo quanto legislativo terao 4 discricionariedade a faculdade de desenvolver as agées

que acharempertinente a esta comemoragio, Tivemos aqui no dia treze de agosto, um evento

maravilhoso os vereadores que participarao podem anuir comisso, nds tivemos aqui a

comemoracao de cento e sessenta anos da Imigracdo Pomerana ao Estado do Espirito Santo,

t. personalidades Martinense que contribuem até o dia,de hoje copi,essa
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disseminagao da cultura e valorizagéo pomerana no Municipio de Domingos Martins, foram

homenageadas um evento maravilhoso, tivemos algumas intercorréncias como a queda de

energia mais nada quetirou o brilho do evento; o tanto que os homenageadosse sentiram

agradecidos e agraciados, e maravilhados isso nds fomos olhar no calendario de eventos do

nosso municipio nds temos comemoragao a tudo, menosa umacultura; eu digo isso no papel,

teremos este final de semana a pommerfest a ser realizada no distrito de Melgago que

discimina sim, a cultura pomerana no Municipio de Domingos Martins porém de forma mais

isolada no distrito de Melgago, e nds queremosincluir no calendario oficial do municipio

mais precisamente na data de vinte e oito de Junho, que é que se comemora a chegadadestes

imigrantes ao estado do Espirito Santo ¢ nao diferente nas nossas regides; E 0 municipio que a

prefeitura municipal e a Camara Municipal nao se esquegam deste povo desta etnia que

ajudou e faz parte da colonizacao do nosso municipio do nosso estado e por que nao do nosso

pais, e as acdes a serem desenvolvidas a forma de fomentar a divzlgagao e valorizagdo vai

ficar a critério do executivo 14 nas suas Organizagdes e o Legislativa que tanto que a

homenagenselas poderao ser realizadas de forma individual seja pela Camara, seja pela

prefeitura municipal ou de forma conjunta comondsfizemosaqui; a esquerda dos Senhoresai

a minha esquerda 4 direita do senhores ai podemos observar ai um pouco da Cultura

pomerana em nosso municipio que sao né os casarées antigos que a dona Hilda Braun que é

detentora desta coleténea Colocou a disposi¢ao de todos e até o presente momentocontinua ai

Sendo assim umbreverelato, para valorizarmosesta cultura, em nosso municipio; conto com

0 apoio de todos os nobres colegas vereadores para queseja inserido no calendario de eventos

do nosso municipio, homenagens de forma anual para este povo querido, guerreiro e

trabalhador; Obrigado a todos. O vereador Heloisio Rodrigues Alves, pediu pela ordem,

continuando parabenizou o vereador Diogo Endlich, pelo eventos em comemoragaoaos cento

e sessenta anos e pelo projeto, disse que o que preocupa que o conse:ho decultura tomou uma

rovidéncia e disse que parece que nds vamosficar a mercé do conselho, disse ainda que nao

sabe que no entendeu o conselho quelegislativo é soberano, em termo de repercussdo ou

nao de eventos, disse ainda que parece tomaram umadecisdo nesss sentido, ressaltou ainda

que a Camara nao pode ficar a mercé do conselho, finalizando parabenizou o vereador

presidente Diogo Endlich. O vereador proponente novamente usou da palavra ¢ disse

obrigado vereador Heloisio pelas palavra de contribuigao entendoev, a aprovagao do referido

projeto até mesmo porque acho inadmissivel a gente nao valorizar a cultura do nosso

municipio, e que faz parte de um dos trés povos que claramente participaram da colonizagao

do ngsso municipio e ai 0 exegutivo ele que tome a decisdo que ele quiser tomar e noyiemos a
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nossa autonomia delegislar, sobre a causa inclusive o projeto diz que caso eles nao fagam,

nds podemosfazer a homenagem assim comofizemoseste ano, obrigado e conto com 0 voto

favoravel de todos. Apds discusséo colocamos os mesmos em votagio os vereadores que

aprovam permanegam sentados, Aprovado por unanimidade. Em discussao unica o parecer e

0 projeto de lei nimero quarenta de dois mil e dezenove — de autoria do vereador Julio Maria

Christ - que denomina “Rua Joao Guilherme Rodolpho Goese”a rualateral a creche de Ponto

Alto, Domingos Martins. Nao havendo discusséo colocamos os mesmos em vota¢ao os

vereadores que aprovam permanecam sentados, aprovado por unanimidade. Em discussio

unica 0 requerimento numero cinquenta e cinco de dois mil e dezenovede autoria do vereador

Heloisio Rodrigues Alves, requerendo na forma doartigo vinte e cinco, inciso XIII da lei

orgénica municipal que sejam convocados o senhor Adimar Alves de Sousa - secretario

municipal de satide e o senhor Elizandro Belshoff - secretario municipal de obras e servi¢os

urbanos, para comparecerem ao plendrio desta casa, a fim de prestar informagéesa respeito

dos trabalhos desenvolvidos pelas secretarias e as novas propostas para o biénio dois mil e

dezenove, dois mil e vinte no dia vinte e dois de outubro, as dezesseis horase trinta minutos.

O vereador proponente pediu em discussao para explicar seu requerimento e disse que da

mesma forma comoasanteriores. falou sobre a reunido onde alguns vereadores ndo puderam

participar com o prefeito e parte do seu secretariado, disse ainda que foi discutido varios

assuntos, disse também que com essa convocagao poderao tirar mais duvidas e ouvir melhoro

que esta faltando e finalizando agradeceue pediu aos demais pares pela aprovacdo do mesmo.

O vereador Silvestre Alves de Oliveira pediu em discussao, continuando parabenizou o

vereador Heloisio pela convocagao dossecretarios, ressaltou pedindo ao vereadorHeloisio se

a convocagio dossecretarios poderia ser em diasdiferentes,porse tratar de pastas diferentes.

O presidente disse ao vereadorSilvestre que sua colocagao é pertinente, disse que 0 motivo da

convocag¢ao ser no mesmo dia, e devido a agenda da Casa de Leis, mas ressaltou que nada

impede que se adequea realidade dos agendamentos, disse ent&o que fica um convocadopara

o dia marcado e o outra marca-se outra data. Apds discussaio colocamos os mesmos em

votacio os vereadores que aprovam permanegam sentados, Aprovado por unanimidade.

Novamente o presidente transmitiu a presidéncia ao primeiro vice-presidente vereador Gerson

Canal, tendo em vista que a matéria ha ser deliberada e de autoria do presidente. Em

discussao tnica o requerimento ntimero cinquenta e seis de dois mil e dezenovede autoria do

presidente vereador Diogo Endlich, requerendo ao executivo municipal, que nos preste

informagées detalhadas com relag&o a arrecadagdo municipal através dos tributos: impgsto

sobre a propriedade predial e ig:
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imposto sobre servi¢os de qualquer natureza e contribui¢ao de melhoria referente aos anos de

dois mil e dezessete, dois mil e dezoito e de janeiro a junho de dois mil e dezenove. O

vereador proponente pediu em discuss4o, O texto ele é bem explicativo, o que se quer com

isso; que nds mais ouvimosaté o presente momento foi, nado tem dinheiro para isso, néo tem

dinheiro para aquilo, nao temos dinheiro para aquilo outro, nds sabemos aqui nds temos

inclusive a presenga né de um ex-vice-prefeito Dr Manoel, nds sabemos que recursos Federais

e recursos estaduais eles sao recursos direcionados, recursos vinculados. Entéo conseguir

melhorar esses recursos ou correr atras que 0s mesmos permanegam nos patamares que se

encontram, caso haja diminuigéo dos mesmos, fica até um pouco fora da nossa alcada

cabendoisso a prefeito, deputados estaduais, federais, governador, senadores e Presidente da

Republica através dos seus ministros secretaria; porém nds temos no municipio quatro tipos

de tributos muito conhecidos nés; temos o IPTU, nés temos o TBI, nés temos o ISS e nds

temos a contribuicfo de melhoria, que talvez muitos eu nunca ouviram falar aqui, mas a

contribuicdo de melhoria, é um tributo 0 cabelo quando o poder publico executa umaobra,

quetraz valorizagao imobiliaria para aquela regiao; entao o municipio ele ¢ autorizado a diluir

esse valor aplicado de cada contribuinte que venhaa ter valorizacéo das suas propriedades e

iméveis. Porém na pratica nds sabemos que 0 Municipio de Domingos Martins nao aplica

isso, via de regra é aplicado para municipios maiores; Vitoria, Vila Velha, Serra, Guarapari,

dentre outros estados afora. Mas eu gostaria em particular de saber detalhadamente quanto

que o municipio de Domingos Martins arrecadou nos anos de dois mil e dezessete, dois mil ¢

dezoito e até o presente momento de dois mil e dezenove com esses outrostrés tributos, O

IPTU 0 ITBI ISS,até para a gente poder analisar juntamente eles setor tributario que so

técnicos, se esses valores condizem com realidade ou nao, estao acima do que deveriam ser

cobrados ou est&o abaixo do que deveriam ser cobrados, infelizmente quando se fala em

tributos se fala imposto todo mundo morre de medo, porém o poder publico, fisco municipal

da fazenda municipal ela no consegue desenvolver politicas nenhuma se ela nao tiver

recursos nos seus cofres, e lembrando que esses recursos eles sao préprios séo chamados

recursos proprios, onde o municipio pode alocar os mesmos em qualquer lugar ou qualquer

ac4o obras, nao havendo aquela questao né da vinculagdo seja para sade, seja para educagao,

dinheiro da satide investido na sade, dinheiro da educagao investido na educagao, da agdo

social na aco social e assim por diante; esse recurso proprio ele é umrecursosolto, a onde o

prefeito tem a discricionariedade tem a faculdade de usar 0 mesmo aonde ele entender

necessdrio. Entéo a gente pede essas informagdes detalhadas e eu solicito aos colegas

vereadores que aprovam este requerimentoso para termosacesso aos dados; obrigadoa todos.   
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Apés a discussaéo colocamos os mesmos em vota¢io e os vereadores que aprovam

permanegam sentados; aprovado por unanimidade. Em discusséo unica o requerimento

numero cinquenta e sete de dois mil e dezenove de autoria do presidente vereador Diogo

Endlich, requerendo ao executivo municipal, que nos preste informagées detalhadas com

relagéo ao contrato celebrado com a empresa que participara do processo da reforma

administrativa dos servidores da prefeitura municipal. O vereador proponente pediu em

discuss&o, aqui é um tema é um tema bem interessante e é um tema é muito importante para

os servidores municipais do executivo municipal, é sabido por todos que o executivo ele

licitou, contratou uma empresa e essa empresa ela ta fazendo o estudo sobre a reforma

administrativa, regularizagao de cargos ¢ salarios dos servidores do executivo municipal, até

porque muitos anseiam por um concurso no executivo; porém esse concurso ele sé deve, sé

podeser aplicado no executivo, apds a regularizagao doscargose salarios daquela entidade, E

até o presente momento naosei se propositalmente ou se os tramites sio esses, em dois mil e

sete eu nfo era nao estava vereador, nao sei se algum dos colegas aqui eram vereadores em

dois e sete, Dr Manoel e Jefferson Hand, nao sei se o senhores eram vereadores por que em

dois mil e sete houve uma reforma administrativa no executivo municipal, e eu nao sei se

naquele momento senhores vereadores foram convocadosa participar do processo comoaté

agora salvo engano, 0 sindicato dos servidores representado aqui pelo Presidente Carlos

Eduardo Schwambach sé foi chamado para uma tnica reuniao e muito vaga, e é sabido por

todos que apds as decisdes que os mesmos tomaremla, isso vira umprojeto de lei e vem para

esta Casa de Leis para aprovacaio emendas ourejeigaéo daquilo, que foi proposto por essa

empresa e pelo executivo municipal, Entéo eu gostaria de conhecer 0 objeto deste contrato,

gostaria de conhecer 0 prazo que essa empresa tem para formular e adequar juntamente com 0

Executivo os cargos e saldrios dos Servidores 14, entéo conto com o apoio dos colegas

yereadores, para termos acesso a este contrato pormenorizado e para gente analisar ¢ tentar

desde ja sentar junta 0 executivo e poder de alguma maneira contribuir, até porque a votagao

final sera nossa sim emendando ou rejeitando; Obrigado a todos. O vereador Heloisio

Rodrigues Alves, pediu em discussdo e falou; que em relacao a propositura do presidente

vereador Diogo Endlich, disse que discorda porque tera oportunidade que quando 0 projeto

vir para a Casa de Leis, e disse ainda que sera discutido 0 assunto, e ressalta que ¢ de

Fepropositura do executivo, disse ainda que quanto menosacessotiver é melhor, enfatizando

disse até mesmo para nao ter vicio de iniciativa de processo de fiscalizagao, ressaltou

novamente dizendo discorda com a propositura do vereador Diogo Endlich, nesse projeto.

Apés a discussio colocamos s mesmos em votagéo e os vereadores que aprovam
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permanecam sentados; aprovado por onze votos favoraveis e um contrario sendo este do

vereador Heloisio Rodrigues Alves. Encaminhamos os projetos de lei aprovados para

elaboraco do autégrafo e encaminhamentoao prefeito para sancao. As indicagdes, mogées e

requerimentos apresentados neste expediente seraéo encaminhados posteriormente aos

respectivos destinatarios. O presidente passou para o grande expediente onde cada vereador

tera um tempo de dez minutos, com a palavra o vereador Nelson Soaresda Silva Junior, Boa

noite senhor presidente, mesa diretora, vereadores, vereadora Sandra, publico aqui presente;

Fique tranquilo porque eu estou feliz, as vezes tem derrotas que séo melhoresque vitdrias,

isso mostra o verdadeiro carater do homem,entao isso aqui foi umaprova do que vocés estao

assistindo durante esses trés anos aqui, em respeito ao Doutor Gettlio a Doutora Mariana; nao

vou entrar em detalhes é um direito, nds vivemos num pais democratico, vamosrespeitar a

democracia, eu vim aqui para passar energias positivas entao nds estamos aqui pode ser um

gesto simples mas eu tenho certeza que é simbdlica para familia Doutor Getilio Dra Mariana,

eu vim aquifalar sobre o projeto de lei da rua denominadaLeticia Rita Machado,ela fica na

propriedade do Senhorfalecido av6 do Doutor Getulio Darling Carlos Schwambachno bairro

Parque dos Nobres, juntamente com vereadorHeloisio fizemosessa proposi¢ao e objetivo foi

para poder chegar, tinha dificuldade, as pessoas procuraram sobre a questao decartas entre

outros, vou falar um pouco que eu tenho aqui o histérico da Leticia, vocé breve também,

Leticia Rita Machado nasceu em dezessete de marco de mil novecentos e oitenta e oito, filha

de Gettilio José Machado e da Darlene Styl Schwambach Machado, sendo Gémea de

Leonardo Luiz Machadoe tendo ainda comoosirmaos mais velhos os gémeos Gettlio José

Machado Junior e aqui se encontra e Giovani Schwambach Machado, Este também in

memoria, faleceu aos vinte e quarto anos, em primeiro de agosto de dois mil e doze, em

decorréncia de complicagdesde seu estado de satide cujo diagnéstico foi inconclusivo,Leticia

cra uma uma jovem alegre, gostava, vaidosa tinha muitos amigos, como eu disse; vaidosa ela

gostava de se arrumar, ela gostava de ficar cheirosa, fez muitos amigos conforme eu

mencionei, estudou no polivalente eu acompanhei um pouco Darlene, eusei a luta no bom

sentido na Doutor Gettlio, o carinho que a familia se colocou a Leticia, entéo aqui o doutor é

uma pequena homenagem dessa Camara de Vereadores, através do vereador Nelson,

A

vereadorHeloisio, se ele quiser tambémeu abro espagopara sua fala vereador, dessa forma da

gente agraciar a familia de vocés por tudo que Leticia representou a familia de vocés, vamos

falar de coisa boa hoje aqui a gente tem quepassarenergia positiva, tivemos uma agenda com

deputado Adilson Espindola, onde o mesmo destinou R$ 50.000,00 para APAEa pedido eu,

do vereador Diogo Endlich para cysteio daquela entidade conformeja tinha mencionado aqui

\ | ;
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antes, protocolando esse documento hoje na Assembleia esperando se aquela entidade seja

bem atendida, parabenizar também a toda a equipe da APAEpela brilhante festa que

realizaram com 0 objetivo de arrecadacaoparacusteio de suas despesas,pedir principalmente

aos servidores municipais,a sociedade civil, aos professores que para mim séo a maior

ferramenta de um novo mundo, vamosano que vem anoeleitoral; vamosanalisar candidato

por candidato, vamos ver se realmente aqueles que vao ali na no lar pedir aquele apoio

realmente estejam buscando algo para sociedade, mais uma vez aqui eu quero parabenizar

Marcos Miertschink, Paulo, Giovani; que sao presentes a Elvina, o Carlos Eduardo que tem

uma uma luta que infelizmente as vezes percebe-se que esta um pouco sozinho, existem

pessoasboasainda, eu tenho certeza que vocés, como Zenilda, Senhor Nena, que acabou de

chegar aqui, vocés vao fazer a diferenca sim pode ter certeza, 0 que se a gente desanimar o

mal veme vence, parabéns a vocés por serem verdadeiros cidadaos martinense eu acredito

muito em vocés meu muito obrigado. Com a palavra o vereador Heloisio Rodrigues Alves;

Excelentissimo senhor Presidente desta augusta Casa de Leis vereador Diogo Endlich,

vereador primeiro sccretério adoc ex-presidente desta casa vereador Julio Christ, demais

parlamentares, segundo vice-presidente vereador de Eduardo José Ramos, demais

parlamentares desta Casa, vereadora ; as pessoas que nos assistem, Doutor Gettlio e Doutora

Mariana, como Vereador Nelsonfalou aspalavras foram de coragao, e so quem trata ou quem

é de familia reconhece a valorizagao, o sentimento, a manifestagéo de todas as agdes da

pessoa nesse sentido que nao foi colocado, a irma Doutor Getiilio ou nao tive o prazer de

conhecer nao conheci parte da sua histéria onde a familia fez 0 que podeir junto APAE, onde

ela realmente teve uma convivéncia harmoniosa e junto 4 familia que sempre o apoiou, é a

irm4 gémeas do Léo, do irmao Doutor Getilio chamado Leonardo. Nés ja tocamos0 assunto

aqui hoje, foi umacoisatriste ter acontecido, parece que nds estamosnojardim de infancia,

com todo respeito dos nobres edis como Doutor Manoel citou bem, se houve equivoco, o

éreador deveria de se manifestar ir até a mesa, o presidente poderia entender, mas ficou

assim umacoisa assim muito chata, de votar ou deixar de votar, em esse ou aquele, que é de

direito do parlamentar, isso acontece em todaa situagao do legislativo nao s6 nivel municipal,

comoa nivel estadual com os deputados estaduais e o Congresso Nacional o deputadofederal ri

Senado. Masfoi umacoisa assim inédita, parece que a Magonaria tava sabendo queacontecer, V

nds temos uma carta aqui de manifesto da maconaria, e ai a gente lamenta, eu nos vereadores  /

vao ter acesso essa carta depois com certeza, eu venho aquia essa tribuna para agradecer,

enaltecer, e ai a gente tem queser sincera unstrabalhos que estdo sendo realizados em nosso

municipio, principalmente no aon onde beneficiando a locomogao e acessibili

Pie Wot FAG  
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Biriricas acho que deve levar mais umas duas semanas, do Galo a Biriricas nunca teve um

trabalho nesse sentido, podem ld conferir se tiver em divida da pavimentagao, da recuperagao

e reabertura de estrada da para passar até caminhdes truck um por outro, estéo reabrindo

estrada com forga, e td cascalhando toda, ai nds temos aqui na regido de Pedra Azul os

vereadores parlamentares, vereadores de Pedra Azul; deve estar acompanhando todo o

trabalho agora especialmente de Cristo Rei e Alto Tijuco Preto, nds estamos acompanhando

também 0 processo, o vice-presidente da sua Casa também temquepassarpor14 vereador

Gerson Canal tem acompanhado, acho que o professor Rogério esses dias teve também com

prefeito no almogo em homenagemaoprefeito em um determinadolocal, eu estava 14; quando

vocé estava almocando com prefeito eu estava visitando casa por casa Onde serao

beneficiadas estradas e reivindicagdes e levando abrago da nossa Casa Legislativa, aquele

rincdo daquele territério de Cristo Rei e Alto Jucu, e domingo nés estavamos em umafesta de

aproximadamente mais de trés mil pessoas, de Alto Tijuco Preto, e parte daqueles comentario

vereador Alex, nds tivemos o prazer se lembra que colocamosaquihoje, o prefeito nao tinha

conhecimento, que a gente fala que a maioria nao tem conhecimento, em rela¢ao a algumas

demandasprincipalmentena rea da satide, que ta realmente com dificuldades, nao é sé para

os remédios nds temos que analisar quem esta trabalhando, se eu nao tiver trabalhando é

servidor efetivo, ta com dificuldade, tem os procedimentos normais quando nds temos

também no judicidrio, sindicato esta ai para defender ou nao, mas tem uma questao de

amplitude de defesa, mas vocé falar que funciondrio ¢ pregui¢oso, funciondrio esta assim,

abre o procedimento administrativo se este ou um outro funcionario nao estiver

desenvolvendo, Mastemosqueter e dar condigées de trabalho, tem unidade de satide que nao

tem; vereador Nelson vossa exceléncia também tém recebido reclamacio, vereador Alex, eu;

o vereador Jeferson de 14 em Ponto Alto recebendo reclamagées nao tem atendente, telefone

toca toca, se esto 14 atendendo quem vai atender se nao tem atendente, ent&o 14 fazer um

prontudrio como é que ta esse pessoal de férias como é queé local de Pedra Azul que tem

duas funciondrios e Pedra Azul movimentagao, € sessenta, setenta pessoas, aquela

movimentagao didria, esto é complicado receber as criticas quando nds falamos hoje as

crises construtivas, Mas elas precisam analisadas e serem sanadas, agora em relagdo vamosai

tambéma reconhecer trabalhona secretaria do interior, nesse sentido de abertura de estradas

esté sendo muito bem aproveitosa e eu gostaria de realmente é aplaudiro trabalho do Ezio, do J\

gerente aqui no esqueco o nome do rapaz e o gerente aqui Nelson; Zé Roberto e 0 Djalma 1a

em cima, outro rapaz ela em Melgaco também eu esqueci o nome dele se lembra, Adriano 1a

em cima esta com as certas= les mas chegou maquinanovas,esto conseguindd}trazer

    



h
 

Camara Municipal de Domingos Martins
Estado do Espirito Santo

Avenida SenadorJefferson de Aguiar, n° 27 — Centro — Domingos Martins - ES — CEP: 29260-000

Caixa Postal 47 — Telefones: (27) 3268 — 1413 / 3268 — 1429 / 3268 — 1681 / 3268 — 1767
e-mail: cmdmartins@camaradomingosmartins.es.gov.br

Site: www.domingosmartins.es.leg.br

também; estou trazendo para c4 junto com deputado federal nds vamos receber mais uma

patrola, mais uma cacamba,entio definig&o de umaoutra de umaopera¢ao, essas duasja ta

garantido; entendeu masa gente gostaria deter essa interagdoe integragao também do Poder

Executivo, na Secretaria de falar, hoje nos vimos eles tém dificuldades; nao adianta seu

Henrique manifestar como manifestou ali até pego desculpas aos vereadores que estava na

reuniao, vereador Eduardo,vereador professor Rogério,vereador José Gagno; chegou depois

tu foi tomar conhecimento de hoje, uma e pouca sua exceléncia falou para mim, mas querer

aumentar a voz e dizer o vereador tem que realmente fiscalizar e levar, nao criar historia

mas se nds somosrepresentantes do povo nds temos que ouvir de um lado, mas ouvir do

outro, e quando eu via critica da mesmacoisa e ponderd 0 que nds vamosrepresentar, aqui

para poder falar ou temos de agir; Esse ¢ 0 trabalho do legislador, do vereador ou do

parlamentar sempre de maneira ética mais e maneira transparente colocando essas agdes em

relagdo ao nosso municipio. Mas queremos mais estamos reivindicando estamostrabalhando

falamos aqui para os vereadores; Vereador Nelson parabéns, Vereador Diogo queja foram 14

meados é agora, para reivindicar a niveis estadual do parlamento como os deputados nos

colocou, Rafael Favatto vocé estava junto também entaoo alerta agora amanha também estou

com nosso Deputado Deputado Rafael Favatto, colocando em sentido, tem noticias boas para

que, se Deus quiser vao concluir calgamento legal, 0 governador agora chamoudia doze, 0

governador chamouagora comegoua liberaras reivindicagdes, nds temos Alex Vereador Alex

o calcamento como vereadora Sandra conseguiu inclusive segunda-feira eu fiquei sabendo

que seria a abertura de fazer 14 0 bueiro e comegar, recomegar; a secretaria de obras tinha esse

planejamento, parabéns entéo também estamos fazendo, estamos andando e eu procurando

aonde é questo de um km, as comunidades est&o nervosas todas elas querem pavimentagao,

mas também estamosreivindicando pavimentagao asfalto, estamos. as o grande problema

nosso vereadores é a questo do saneamento, e de Paraju, de Ponto Alto € de Perobas; de

Soido, que nds colocamoseleja esta incluida pararealizar, da Jefferson de Aguiar, Vila Verde,

Vila da Paz integrada a Vila Schroedere a continuagioali agora de cédigo do gordo,naosei

se o vereador Ivan, parece que colocou vereador Nelson, quer corrego Schwambach onde

dejeto de fezes e de urina, ai a maltratar uma familia que a metade de Domingos Martins vao

ter passado dele respondendo ai é maltratar ai ai eu fui muito infeliz com essa colocagao de

transferir 0 cérrego do gordo para um cérrego Schwambachcheio de poluicdo ¢ dejetos urina

e fezes, ai é muita homenagem para umapessoasé né de umafamilia que a metade Domingos

Martins praticamente eles assim permitiréo 0 acesso aqui € esse municipio, de antemao

agradecemos a vocés que nos assigtem as pessoas de casa e o lamento mais uma vez= f

ane 
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profundamentea infantilidade que caiu no ato hoje aqui nessacasa, é realmente é para gente

fazer uma andlise e por Deus do céu eu fui Vereador no municipio e também pessoas

combinando as pessoas de origem das pessoas honestas como é que ndstemosvarios aqui 0

segmento da sociedade como um trabalhador, 0 povo honesto deveestar 14 na sua casa,

mesmo vocés aqui nao ta acreditando que aconteceu um negocio desse hoje aqui, ¢ dificil ¢

dificil para gente entender e compreender, que uma secao um poderlegislativo que se diz que

com mudangae transformaciode atitudese atos, de reivindicagdes e agdes acontece isso aqui

ai ela jogar um barro na parede um abraco muito obrigado desculpa ai um ato como esse

aconteceu obrigado. Com a palavra Vereador AlexandroKill; boa noite presidente, boa noite

mesa diretora, nome da Sandra vereadora, cumprimento os nobres colegas, que gostaria de

comentar nomede Getilio aqui presente, todo publico aqui, meu muito boa noite; vem nessa

tribuna aqui hoje falar um pouquinho da reuniao que a gente teve aqui um prefeito um

pouquinho mais cedo, é satisfatéria a gente td tendo didlogo com secretariado teve secretario

de satide, secretario planejamento, secretdrio de obra, secretario de gabinete, entéo foi

interessante o debate, Qual é 0 interesse desse debate acho que o povo martinense, muito

discussdes nao chegam vereador, entdéo esse vereador aqui como nobres colegas aqui,

Heloisio, Nelson famoso peito liso, Sandra vereadora, gostaria de esta deixando vocés a par

disso e também aquelas pessoas de casa que esta nosassistindo essa sesso aqui essa noite e

também fica sabendoquetalvezcritica um vereador, difamandoo vereadormais noticia nao

chega até ele, ent&o hoje eu posso falar para eles aquela necessidade daquele plantao doze

horas, médio para as pessoas que bateram 4 porta 14 e nao tiveram atendimento,entao hoje

acho que nds temos agradeceressanoite saindo daqui com umavitéria, o secretario junto com

a gerente do setor da Satide Zuleica deixou claramente que vai deixar cinco vagas depois das

dezessete horas, nosso povo de DomingosMartinsé oitenta e dois por cento agricola, ¢ ele

depende da sua lavoura até as horas, imagine se toma o remédio controlado e preciso de uma

receita e ele vai perder o dia para sair 14 cedo para agendar umaconsulta para ter s6 uma

receita, e nosso povoestava aplaudindo esse gesto nosso municipio que eu acho que exemplo

ele ta trabalhando dessa forma, recentemente tiraram e nao comunicaram a gente, mashoje foi

definido entdo aqui com secretario, com a gerente junto com o prefeito e os demais

vereadores que participaram, ¢ vai ter essas cinco consulta reservado depois das dezessete

horas e o plantéo é as doze horas até as dezenove horas da noite e gostaria deixar aqui

registrado se alguém chegar algum plantdo deste as dezenove horas e cle tiver fechado e

denuncia, chega a gente vai ligado e chegar 14 e nao foi atendida que denuncia ele esta

pagando um dinheiro publico é um oras boas   inheiro de vocés, entéo e também na:
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estamos aquipara aplaudir, para agradecer; masse tiver errado também vamosfiscalizar que é

© nosso papel, entdo eu queria deixar aqui os parabéns a todos aqueles que empenharam a

ideia que surgiu da vereadora Sandra, parabéns pela sua coloca¢ao; foi muito legal a gente

entrou em debate, mas vocé analisou chegou no ponto fundamental, entéo acho que é toda

populagdo, mas aquela pessoa sofrida que cu também souagricultor trabalho na lavoura entao

eu sei a dificuldade que é vocé ta 14 na sua lavoura para o café, colhendofeijéo, colhendo

milho, uma banana e vocé chegar a tarde preciso de umareceita médica vocé chegar14 no

ponto 14 e voltar para tras reconhecimento,talvez seu remédio e vai dar a sua sade de no dia

da o pao de cada dia do seufilho, entéo Fica aqui minha mensagem e agradecer aqui mais

uma vez o prefeito que ta aqui presente com ndse gostaria presidente que fizesse essas

reunides sei que todo més6 dificil, mas de dois em dois meses,trés em trés meses convocaria

nao s6 secretario de satide, secretaria educacAo,secretaria interior transporte; igual Heloisio

colocou aqui, ta fazendo um belotrabalho; ta sim, mas tem muitas falhas na oportunidade

dessa junto com secretario e 0 prefeito eu acho que os vereadores vao se impor, Vao colocar

as suas dificuldades, aonde as necessidades do dia a dia, entdéo eu gostaria de estar

convocando assim apelo presidente, que convive o prefeito mais outros secretarios que é dois

ou trés secretarios cada vez masai cada noventadias, traga aqui para fazer essa reuniao junto

com os parlamentares entdo meuboanoite fique com Deus e que todos seja iluminado neste

dias de hoje. O presidente usou da palavra respondendoao vereador Alexandro Kill; vereador

Alex com relagéo a presenca do prefeito aqui em nossa nossa Casa de Leis ou a nossa

presenga 14, da minha parte e acredito que da parte dos vereadores nao ha problema nenhum;

se ficar decidido pelos vereadores que todo més pelo menos em umasess&o ou de dois em

dois meses em umasessao a gente anteriormente a comecar mesmo,a genteter a presenga do

prefeito aqui sempre para ta ligando algumas coisas da minha parte nao nao tem problema

nenhum. Nos tentamos jamais vezes porém o mesmo desmarcou, hoje nds somosfelizes de

ter a presenga dele aqui com sua equipe e a conversa quando o seu mesmo colocou foi muito

interessante, da minha parte temos ai no ano e quatro cinco mesespelafrente ai de mandato e

podemosfazer essa interag&o e harmonia sem problema nenhum. Coma palavra o vereador

Julio Maria Christ; vereador Julio Maria Christ entéo proximo hora do escrito € esse

presidente para o uso da palavra, Boa noite vereador Julio Maria Christ secretario adoc

nomeado e que esta compondo a mesa,a todos os vereadores, senhora vereadora Sandra a

todo ptblico aqui presente e ao publico que nos acompanhe em casa, de formaonline via

fanpage da CAmara; eu em particular eu nao precisaria pedir desculpas pelo ocorrido aqui

hoje, porque existe um ditado no militarismo que cada cabeca carrega uma sentenga, e eu

yor Ae y {
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gostaria muito que a populagao de Domingos Martins no ano que vem, um anoeleitoral

analisar-se muito a atitude de cada vereadoreleito aqui, inclusive a minhae atitude as agdes

de cada pré-candidato a vereador e a prefeito para o pleito de Domingos Martins em dois mil

e vinte, lembro perfeitamente quando disse na minha ultima fala em cima daquele

caminhaozinho mini trio elétrico na praga, que a administragao publica é uma coisa muito

séria e nds aqui mesmo quenolegislativo fazemos parte da administragdo publica municipal,

as decisdes que séo tomadas em beneficios ou em prejuizo da populagao de Domingos

Martins, algumas passam sim esta Casa de Leis, entéo cabe a nos0 respeito, a lisura como

esta escrito pelo préprio regimento nas decisdes, porque sendo a harmonia nem entre;

lembrando que a harmonia nao significa submissao, nenhum vereador aqui ¢ obrigado a

concordar plenamente com as decisdes e opinides dos demais, mas 0 respeito ele tem que

haver, sendo a harmonia entre nds imagina com relagdo ao outro poder, 0 vereador Nelson

citou muito bem aqui, nds temos que parabenizar o vereador Heloisio sempre louva o seu

parceiro a nivel de estado, e nds também adquire temos agora um grande amigo e parceiro a

nivel de estado deputado estadual Adilson Espindula eleito com os votos dos capixabas e¢

precisamente na representando o municipio de Santa Maria e todo 0 estado do Espirito Santo,

o Nelson em particular teve uma reuniao com ele essa reuniao eu nao pudeestar presente, 0

Nelson assim fez 0 pedido mesmoatendeude pronto dizendo que entao colocaria em nome do

vereador Nelson, em nome do vereador Diogo R$ 50.000,00 de recursos financeiros para

custear beneficios em favor daquelas criangas e jovens da nossa querida APAE;aproveitando

o gancho parabenizar mais uma vez pela vigésima sexta se eu nao me engano,festa que a

APAErealizou, festa maravilhosa muito bem organizada e parabenizar a todos os membrosda

APAE,profissionais da APAE pelos trabalhos realizados em prol daqueles que mais

necessitam seus usuarios. Com relacao a obras sejam investimentos que estao acontecendo a

nivel estadual ou a nivel municipal, cu nunca mais esquego nunca mais esque¢o aquela frase

“agradecer o politico por trabalhar com dinheiro publico, é a mesma coisa que agradecer o

caixa eletrénico na hora que ele entrega um dinheiro que é seu”, entao na realidade nds nao

temos que agradecer muito menos parabenizar, Por que as agdes que cada um de nds

vereadores, prefeitos, deputados, Governador, deputados federais, senadores e Presidente

realiza todos nés somos remunerados para isso e nao é mais do que a nossa obriga¢4o; porém

entdo vamoscitar algumas obras que estdo acontecendo no Municipio de Domingos Martins

que advém de recursos estaduais; recursos esses que eram originarios do mandato passado;

mas que no meio do caminho teve algumas intercorréncias, mas 0 governador Renato

Casagrande assim liberou ao prefeito Wanzete Kriiger durante este seu mandato, nds temos
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umaobra polémica masé recurso estadual, a urbanizacgao da Rodovia Joao Ricardo Schorling,

proximo a entrada, umaobra tao polémica la se ha necessidade ou se nao havia necessidade

daquela obra, eu em particular tem na minha opinido, acho que nao; mas também nao vou

tacar pedra, a mesmaesta acontecendo e é umarealidade, com valores aqui pelo convénio de

R$ 507.585,15; mais salvo engano esses valores foram adequadospara menor, benfeitoria da

quadra de esportes localizada na Vila Verde R$ 128.184,71 pela Secretaria de Esporte

Estadual, a substituigao da pavimentagdo existente recuperagao da drenagem nalocalidade de

Perobas, essa 6 uma obra que os moradores de Perobas vereador Silvestre, Vereador Edu;

anseio a anos e hoje é umarealidade com recursos do Governo do Estado na casa de

RS 716.000,00 pela SEDURB, drenagem pavimentagao das vias da localidade de Sao

Bentinhodistrito de Aracé Domingos Martins, Sao Bento povo 1a nao gosta de ser que aquela

localidade esteja no diminutivo localidade de Sao Bento nacasa de R$ 654.000,00 SEDURB,

drenagem pavimentagao na localidade de Vivendas de Pedra Azul também nodistrito de

Aracé, via SEDURB, R$ 333.000,00 nesta faixa, recuperagao do trecho da ES-465 com

drenagem pavimentacaéo R$ 522.000,00; esses valores salvo engano esses valores foram

atualizados, mas é a relacdo que eu tenho do setor de convénios da prefeitura; drenagem

pavimentacéo na rua Raynor Uliana e nas Travessas Um e Dois no distrito de Aracé,

SEDURB também R$ 342.000,00 na casa; ent&o nds estamos aqui felizes porque o dinheiro

do povo esta sendo investido para 0 povo;isso somosagradecidos de ver acontecer. Nao pelo

fato de estar acontecendo porque é mais do que obrigagao. A indicagéo numero noventa de

dois mil e dezenove, indicam ao Excelentissimo SenhorPrefeito a necessidade de realizar a

construgéo e padronizacéo da calcada nado contemplada com melhorias na Rua Carlos

Germano Schwambach, nostermos dalei municipal dois mil oitocentos e dezenovee da lei

complementar vinte e cinco de dois mil e treze. A lei municipal dois mil oitocentos e

dezenove, ¢ umalei que traz umapadronizacao na construgao manutengao e conservagao das

nossas calcadas e a complementar vinte e cinco de dois mil e treze e o nossoplano diretor

municipal, porque que eu t6 pedindo, eu esquecide passar para o Salvador a imagem; mas cla

ta aqui algumas ruas aqui do Centro, aonde a pavimentacao, a pista de rolamentoela foi

trocada dos antigos bloquetes por pavi-s, houve combaseacredito eu nessas duaslegisla¢es,

uma melhoria considerada dos dois passeios laterais das duas calgadas laterais, na Rua [{\

Bernardino Monteiro na Rua Adolfo Hiller, também conhecido comoruado prefeito na onde )

o prefeito mora, ent&o os dois lados da via foram contemplado com calgadas baseadas em

principios de acessibilidade calgada cidadi, e na Rua Carlos Germano Schwambach nao;

somente de um lado da via e o mais interessante é que as pessoas se deslocam muito mais
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pelo lado esquerdo para quem vai sentido antigo kabanasclub, Igreja Maranata. Entao até

mesmo combase noprincipio de igualdade e isonomia para todose respeitando essas duas

legislagdes, a gente pede, cobra, que também seja contemplado este lado da calgada para

quem vai o lado esquerdo com uma pavimentagao decente, respeitando entao esse principio,

no mais agradeco pela votagao com relagao ao contrato, ninguém esta interferindo em

nenhumaacao, é apenas quero ter acesso ao contrato nada mais do que isso, no momento

oportuno nés seremos chamadosou projeto chega até nds para nds analisarmos, ¢é sé mesmo

vistas do contrato para gente analisar e esta tudo de acordo, no mais acho que ainda vamos

nos manifestar nas explicagdes pessoais grande abrago a todos. Nao havendo mais oradores

para o grande expediente, o presidente passou para o momento das explicagdes pessoas; onde

cada vereador tera um tempo de cinco minutos; concedemos ao vereador Nelson Soares da

Silva Junior; Boa noite senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores de plenario,

vereadora Sandra, publico aqui que se encontra presente até esse momento é primeiramente

também quero agradecer aqueles que confiaram o seu voto, sabe minha indole e do meu

carter, sabe o que eu buscoaqui dentro é a transparéncia dos atos publicos, quero Agradecer

esse seis que acreditaram em meus posicionamentos dentro dessa casa, quero agradecer

também que a servidora Zuleide da secretaria de satide, que apresentou uma proposta

interessante sobre a quest&o dos médicos do PSF,e pelo ato nao é porque é minha mae porque

minha mae é usuaria de servigos publicos, ela paga impostosentao ela ¢ um direito que ela

tem, minha mae é umapaciente hepatica e hoje aconteceu umafalta de informagao entre os

servidores a onde nao conseguiram colocar ela no veiculo para poder fazer o seu tratamento

imediatamente liguei para o prefeito as seis horas e trinta da manha, o mesmo me atendeu e a

servidora também esteve presente no local, podemosresolver esse problema nao ¢ porque ¢ a

mie do peito liso, mas é umacidadao independente de quem seja que qualquer pessoa, eu

pedi o servidor Pedrao para colocar o meucontato telef6nico qualquer local que vocé esteja

chameo peito liso nao vou1para te salvar, mas podeter certeza se vocé tiver na sua razao eu

‘ou lutar pelos seus direitos, direito de cada cidadao e paga seus impostos nesse pais, quero

aqui pedir desculpas a que esta nosassistindo a Lilian Janot Stein, ela deixou um comentario

na pagina do nosso Facebook eu te pego desculpa Lilian, pelo ato desse Nobre colega

vereador que esse parlamentar que teve esse ato comodiz o vereador Heloisio aqui, um ato eu\ \

acho que eu nao vouusarinfantil, porque a criangaela faz as coisas positivas entéo nao vou

penalizar as criangas por causa de um ato de um adulto, o adulto ja tem responsabilidadee ele

precisa ser assumir os seus atos, entao eu nao vou usar o termoinfantil em respeito a todas as

criangas desse municipio, que eu vejo que é o futuro do nosso municipio e do Brasil, ela disse   
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bem assim ‘vergonhosa conduta do parlamentar que agiu com tanto e imaturidade, a ponto de

consumir com uma cédula, depois quer opinar sobre a situagdo do Brasil’; eu quero aqui

humildemente pedir desculpas Lilian, mas a nossa luta ira continuar a diferenga que esse

vereador nao é marionete, a diferenga é essa o medo que eles tém de me colocarem na mesa

diretora, ¢ esse esse vereador nao é marionete, se eu se eu vouestiver 14 eu vou lutar pelos

anseios da populagdo, eu nao vou lutar pelo meus anseios; entao assim mais uma vez eu

agradego aos vereadores que confiaram em mim e convoco a todos a préxima sessio nds

precisamos colocar aqui pelo menos umasduzentas pessoas, nds vamosaqui ter um momento

de decidir o futuro do municipio de Domingos Martins, que a redugéo do nimero de

vereadores, entéo aclamo a populacao martinense, vocé de qualquer canto do municipio de

Domingos Martins, participe vamoslotar essa Camara aqui, vao ver quem ¢ que tem coragem

mesmo de segurar esse projeto, vamos ver quem é quem aqui agora, vamos ver vamos lotar

esse aqui vamosverse realmente vai ter gente para segurar esse projeto, entaéo Eu aclamo a

vocés vamos lotar essa Camara no dia dezessete do nove, se vocé quer um municipio

diferente, se vocé quer algo diferente na politica vamos comegar a fazer o nosso dever de

casa, mais uma vez meu muito obrigado a todos um abrago para o meu amigo Flavio Wruck,

esta acompanhandopelas redes sociais, senhor Florentino Kiffer que que acompanha pelas

redes sociais e que Deus acompanhea todos. Com a palavra 0 vereador Heloisio Rodrigues

Alves, respeitosamente esse vereador declina; Eu acho que eu ja falei até demais ja hoje,

depois de tanto tanto episodio senhorpresidente, tenho até vergonha de voltar nesta tribuna,

porque eu t6 vendo aqui6, esto me colocando aqui, quem comeu a cédula, té falando para

vocés a gente tem andado muitoai, até 14 em Tijuco Preto presidente, 14 nos cantdes com todo

respeito o povo humilde e verdadeiro, falando das vezes arrastando que o portugués, falam

pomerano, que bacana manifesta sinceridade ta, a gente escuta as reivindicagGes eu gostaria

de agradecer e t6 vendo que quem comeua célula; abrago Obrigado a todos desculpaai. Com

a palavra o vereador AlexandroKill, dispenso. Vereador Julio havia se inscrito ai eu vou até

stificar auséncia do Julio aqui, o mesmoesta tendo umadificuldade aqui de crise renal, ta

com calculo renal e tem quese dirigir ali até o banheiro, entao ele também dispensa também

vou dispensar acho que tem muito motivo de falar mais nao, até porque quemja falou ja se

manifestou, s6 vou deixar para para este vereador, vereadora que também nao vamos nem

usar nem ‘A’ nem ‘B’, nds temos os dois sexos aqui, as células foram, nds temosregistrados

aqui pelo nosso servidor Jorge, que cada vereador recebeu duas cédulas para ir votar, uma

sumiu, se no meio do caminho aconteceu alguma magica, comeu, engoliu nao é isso ai nao

nao cabe a nds, cada cabeca carrega a sua propria sentenga. Nao havendo mais oradorescri;
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encerramos essa sessdo as vinte e uma horas e vinte minutos e convidamos a todos para

décima sexta sessdo ordinaria que sera realizada no dia dezessete de setembro as dezenove

horas, boa noite a todos. Do que constar, eu Salvador Negri Junior, servidor designado lavrei a

presente ata que apéslida e achada conformesera assinadaportodos vereadorespresentes.
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