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O texto abaixo é uma digitação por voz realizada por meio da ferramenta Documentos do
Google e poderá conter erros de digitação e concordância. Este texto não substitui o
vídeo publicado na galeria do portal oficial da Câmara Municipal de Iúna e é meramente
informativo e não exprime a orientação jurídica do órgão. Seu presidente Boa noite
Presidente Júlio secretário Darlan e público de casa eu na última sessão eu fiz um comentário
sobre o abandono da Vila Nova e eu disse que a entrada aqui da Vila Nova tava parecendo um
Curral com todo respeito né Lógico Por que cercaram a onde não passa ninguém nem vem
ninguém e um dos moradores me procurou essa semana e com muita preocupação eu vou
aqui fazer a leitura né do que eu recebi do morador que ele diz o seguinte gostaria que vossa
excelência Rei terá se no seu pronunciamento a respeito da Rua Ademar Vieira da Cunha no
bairro Vila Nova Mas preciso que em frente do Casarão de slime em cheque onde por ocasião
das chuvas passadas encontram-se fechadas com perigo demais desmoronamento em risco para
pedestres e usuários e moradores do bairro impedindo tráfico normal de pessoas e veículos e
aquele faz um elogio a minha palavra quer dizer do que eu falei meu comentário e eu quero que
pedir que seja feito o requerimento neverball porque foi me passado aqui agora à tarde então
não deu tempo eu pedir que a prefeitura fosse notificada por essa casa para que o gestor
municipal Prefeito EA EDP tomar as devidas providências necessárias para conter o perigo é
que se encontra o local mencionado com aproximação da Estação das chuvas vai acarretar
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novos desmoronamento da terra e queda dos postes de iluminação pública ou seja eu acho que
tá muito claro aqui o que os moradores ali estão pedindo porque não é para beneficiar um
morador é para evitar um perigo porque realmente ali tem umas árvores e desmoronar mais um
pouco vai cair poste e também as redes elétricas então desde a chuva passada esses
problemas Ficou ali mas o dinheiro que tá na conta não deu para comprar ainda o material não
deu para arrumar muito bem dito aqui pelo nosso Vereador Darlan sobre esses assuntos que nós
agora muito mais estamos ouvindo dos moradores e das pessoas que quando o administrador ele
disse que tem dinheiro em caixa ele eu fiz aqui na última sessão ficou muito claro que eu peguei
os documentações assinado pelo próprio Prefeito sobre os 15 milhões que existe em caixa que
não é 18 não é 22 a 15 milhões atestado pelo secretário de fazenda joanildo Castro 11
não é mentira porque o documento encontra-se nessa casa para quem quiser pegar então é
muito fácil Hoje eu tô respondendo isso aqui senhores vereadores porque eu também me sinto
muito mal em saber que quando você pega o saco você joga as frutas lá dentro e existe fruta
podre ela vai apodrecer todas elas e a gente se sente assim eu me sinto que quando ele fala em
vereadores acabou isso Acabou a mamata acabou isso e aquilo os vereadores ele não divulga
nome nem de vossa excelência Vereador Everaldo não depende de ninguém uma das coisas
que eu mais me distanciei da Administração é a falta de respeito com os vereadores e muito
mais por nós que fomos base aliada do governo aonde essa casa ela não foi ouvida em momento
algum com os 11 vereadores nunca sentaram os vereadores com prefeito o prefeito não teve a
capacidade de convidar porque porque o assunto que ele fala é que se sentar com o vereador
vereador que é isso vereador que aquilo até os vereadores hoje que são candidatos da base
no caso do lado do prefeito e divino fazer uma análise se eles vão ser respeitados também lá
na frente os eleitos se o prefeito for eleito que eu espero que não seja Então eu não sei
também se esses vereadores vão ter respeito ao ser respeitados porque para essa
administração Vereador não vale nada Vereador não vale nada o vereador não vale nada
aquele que vai lá em Brasília para buscar recursos para o município onde o Prefeito Não diz
que ele foi não diz a onde veio o recurso de onde veio o recurso não tem agradecimento nenhum
eu quero citar aqui a comunidade ao Trindade Ao qual eu e o deputado manato nós fizemos um
trabalho para trazer uma um trator para aquela comunidade conseguimos trazer e o prefeito no dia
de sessão ele foi lá na comunidade reuniu com a comunidade e disse que ele tinha conseguido
trazer o benefício eu quero dizer aqui dos 200.000 que a poucos dias foi deixado para Santa Casa
de Iúna que a doutora Soraya manato Mandou também uma visita minha que eu Vereador
Emanuel fomos à Brasília e pedimos para ajudar Santa Casa em momento algum foi elogiado ou
agradecida a deputada Soraya uma administração que só pensa nele infelizmente só pensa
nele nele e nele me causa estranheza de ouvir esses rumores nas ruas que inclusive agora eu
também eu não estou do lado dele porque eu solicitei alguma secretaria e não me atendeu eu
engraçado né que dois anos de Presidência eu fui ótimo maravilhoso para o prefeito Para
administração desse aqui para baixo comecei a eu era Presidente aqui embaixo Vereador normal
como todos nós aqui e eu virei inimigo do prefeito por não concordar com as situações
Secretaria de Assistência Social ao qual realmente o povo foi maltratado e que hoje o prefeito
retirou a secretária colocou em outro carrinho ali do lado para poder ela retornar depois da
eleição porque a gente sabe o motivo que foi feita a troca mas ela não foi demitida não ela
continua na administração esperando só acabar eleição e ela retorna nós não podemos
esquecer disso gente quando a gente fala aqui da administração ou quando é que usado
acusado de pedir isso aquilo eu também quero eu deixo aqui o meu nome e vou ao Ministério
Público se eu for chamado para saber aonde foi que eu pedi qualquer propina aonde foi que eu
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exigi qualquer secretaria que o prefeito me acusa lá fora de que eu queria isso queria aquilo por
isso que eu estou contra ia também eu faço um Desafio o prefeito de descobrir de mostrar aqui
qual o projeto que eu vou ter contra ele contra a administração ao qual vossas excelências
daqui são são testemunha que às vezes nós conversamos eu falava eu não vou votar contra
prefeitura não vou voltar quando o prefeito independente da minha situação aqui posição
situação então eu quero aqui desafiar o prefeito para ir na rede social vir aqui se ele quiser e
apontar aonde eu exigi propina para votar aonde eu exigi cargo para poder ficar do lado dele eu
não preciso disso a minha história de vida política ela se trata a população lá fora olhando
nosso trabalho bem prestado se acham que tem alguém aqui que não faz o serviço bem feito
é direito a população depois descobrir agora não nos acuse do que não existe não use
isso para tapar o que não foi feito e que jogar a culpa na gente Vereador Darlan deixou muito claro
aqui as obras que nós voltamos já cobra tem ano tem um ano aí tem obra que tem uma o
executado de agora naquele dia que eu mostrei que os 15 milhões de um carro de r$ 80000 do
ano de 2018 que até agora não foi comprado se é mentira o secretário de fazenda mandou
documento errado para cá tem um carro de 70 e poucos r$ 1000 também que não foi comprada
até hoje espera aí por que que não foi comprado a responsabilidade é de quem é
administrador assim esse carro não é da câmera em Execute senão eles vão pensar que
descarrega da cama é até porque o carro da câmara também Eu votei contra você sabe que
eu voltei com outro mas esse carro realmente não é o que era para aqui então é eu acho que
a gente tem que começar né vereadores aqui eu queria muito elogiar é a obra concluída é
obra feita essa obra maravilhosa mas não posso não posso não posso elogiar administração
Ao qual eu fui uma pessoa que defende que seria realmente uma mudança não aconteceu não
é não tô falando aqui para criticar um governo todo porque tem pessoas boas no governo a
gente não pode também sair falando que o governo foi dos piores que não é Não já teve
piores Sim a gente sabe disso mas podia ser melhor podia ser melhor e eu acho que pega esses 15
milhões então e mostra as obras para a população não é o zigue-zague que é uma obra
que foi concluída que vai dizer que fez tudo por Iúna tá tudo lá parado obras paradas e a gente
não sabe nem quando vai ter a conclusão dessas obras né É muito ruim Realmente todos
vereadores aqui tem família né Tem filhos tem mães têm esposas e todo dia as pessoas
chegarem falar eu eu confesso que eu tenho ouvido isso em vários lugares que eu faço
Infelizmente eu tenho que chamar o prefeito de mentiroso Eu não queria fazer isso eu queria falar
não realmente aconteceu só que na hora que ele coloca todos e não cita nome eu me sinto
ofendido sim não sei se o vereador Everaldo senti ofendido Vereador Manoel Vereador Júlio que
nós somos base geradora miguelina base do governo aonde não cita tudo bem que já se tocou
que Vereador Everaldo é o único Vereador tal isso aí é política dele mas eu acho que na
hora que ele falou os vereadores que não cita nomes entra todos são os 11 vereadores aqui
então com todo respeito à população Me desculpe eu tá falando isso aqui mas a gente se
sente ofendido porque só critica mas não agradeceu nada do que foi feito até porque da base
aliada Dele quem votou aqui quem comprou briga para poder votar projeto nós defendemos os
projetos aqui sim e não foi defendido nenhum Vereador todos não prestam Espero que essas
pessoas que estão do lado dele né que são os pré-candidatos os candidatos a vereador de
lhe lembrem disso tudo aqui para amanhã sim olha eu fico também triste com isso você vem
aqui no dia eu tenho que te agradecer Você do dia que eu fiquei ruim você e o Manuel quer ver
mudança que ele teve coragem de arrumar para mim se não fosse eu tô hoje eu teria morrido foi
ele que viu viu a vaga ambulância você mesmo vai ver que hora que eu sair dali eu tenho que
agradecer você e o Manuel que me deu todo apoio mas não desse Prefeito preço aí não fez
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nada por ele que eu morrer só viver sabão então ele provocou muito bem que nós não vale
nada para eles aqui é nada nós não vale nada por isso que eu não quero falar mais nem nada
nessa Tribuna que ele mostrou aquilo não vale nada mas vocês dois eu continuar agradecendo e
o povão que papai do céu por mim eu só quero que dizer a população pedir desculpas
também por esse esse desabafo e dizer que eu acho que a população ela tem que
acompanhar mais as sessões da câmara nós temos um site hoje na câmera que ele pode ser
acompanhado se vocês quiserem saber sobre os projetos porque às vezes a gente fala aqui a
gente a julgado até chamado de mentiroso e a não tá dependendo dele mas não nós temos
aqui os documentos nós temos os projetos quando foram votados e eu penso que a população
que entenda a minha indignação é para pela fé realmente com essa casa de leis e quem
quiser olhar o quê projeto mande aqui para o nosso nosso Facebook pode mandar aí as
perguntas Onde está esse aquele e deixa até o endereço que a gente até manda para vocês
para saber que projeto que tá agarrado aqui porque eu não sei que projeto tá agarrado até
agora não e qual projeto Nós deixamos voltar porque vários que a gente botou infelizmente
perder o recurso Viera apressaram Mas conseguiu perder o recurso por incompetência Muito
obrigado Ah não só mais um minutinho aqui seu presidente é só porque tem uma pessoa que
me pediu aqui ali na Rua Astrogildo Silveira por cima do bar da dona Joana próximo à casa do
Romildo tem um poste ali que tá com problema ele já trocaram o as luzes mas não tá dando
certo Então peça aqui a administração que vai lá para poder consertar Muito obrigado a
todos.
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