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Ata nº 026/2017 da Sessão Ordinária da primeira Sessão Legislativa. Aos três dias do
mês de julho do ano de 2017 (dois mil e dezessete), às 19h (dezenove horas), na Sala
das Sessões da Câmara Municipal de Pinheiros-ES, situada na Avenida Agenor Luiz
Heringer, nº 297, Centro, Pinheiros-ES, reuniu-se a Câmara Municipal de Pinheiros em
Sessão Ordinária, sob a presidência do Vereador Iverlan Moreira Barbosa que, após
declarar aberta a Sessão convidou o Vereador Anderson Eler para fazer a leitura da
Bíblia Sagrada. Prosseguindo determinou o secretário que efetuasse a chamada dos
Srs. Vereadores para verificação do Quorum legal, constatando a presença de todos.
Ato contínuo o Sr. Presidente colocou em discussão e votação as seguintes atas: Ata nº
019/2017 da Sessão Ordinária do dia 15 de maio de 2017; Ata nº 020/2017 da Sessão
Extraordinária do dia 31 de maio de 2017; Ata nº 021/2017 da Sessão Ordinária do dia
05 de junho de 2017;Ata nº 022/2017 da Sessão Extraordinária do dia 07 de junho de
2017; Ata nº 023/2017 da Sessão Extraordinária do dia 07 de junho de 2017. Não
havendo discussão as atas foram aprovadas por unanimidade na forma do Regimento
Interno. Ato contínuo o Sr. Presidente determinou a secretária da mesa que procedesse
a leitura do EXPEDIENTE constante de: PROJETO DE LEI N° 024/2017 –“Dispõe
sobre a criação da “Ouvidoria do Legislativo” na Câmara Municipal de Pinheiros/ES”;
PROJETO DE LEI N° 025/2017 – “Dispõe sobre a criação do “Projeto Fiscaliza
Pinheiros” na Câmara Municipal de Pinheiros/ES. - INDICAÇÕES Nºs 197/2017 a
207/2017 de autoria de vários vereadores. Não havendo mais matérias para ser lida no
Expediente o Presidente determinou a Secretária a fazer a leitura da ORDEM DO DIA
constante de: - PROJETO DE LEI Nº 019/2017 - “Dispõe sobre criação de vagas no
Quadro de Pessoal Temporário da Prefeitura Municipal de Pinheiros e dá outras
providências.” e Emenda Modificativa ao referido projeto, em votação a Emenda foi
aprovada por unanimidade, projeto Aprovado por unanimidade com Emenda; PROJETO
DE LEI N° 016/2017 - "Dispõe sobre autorização para a criação do 'cartão material
escolar' e autoriza o Executivo Municipal a conceder auxílio pecuniário para a aquisição
de material escolar, firmar convênios, e dá outras providências." – Em discussão a
Vereadora Valdirene Alves Santana requereu “Pedido de Vistas” ao mesmo, em votação
o pedido de vistas foi aprovado por unanimidade; PROJETO DE LEI N° 017/2017 Dispõe sobre a criação de sistema único de cadastro para doação de sobras de
materiais de construção oriundos de construtoras e obras particulares para edificação
de moradias para a população carente – Aprovado por unanimidade.Não havendo mais
matérias para a Ordem do Dia o presidente concedeu a palavra aos oradores inscritos
no livro. Usou da palavra o Vereador ANDERSON ELER após os
cumprimentos........assim se pronunciou: Gostaria de agradecer muito aos alunos da
Escola Nossa Senhora de Lourdes é muito importante estar aqui para absorver cada dia
mais conhecimento. Quanto a planificação da saúde que está acontecendo no nosso
município, muitos não sabem que está tendo capacitações todo mês, a respeito das
planificações na mudança no atendimento dos usuários, então o que está acontecendo
e está criando um grande transtorno para o hospital com blocos de horas, muitos
pacientes estão revoltados não entende e muitas vezes vereadores são cobrados, eu
sou cobrado e alguns de vocês são cobrados. Então Presidente, eu solicito esta
reunião, de certa forma foi até marcada uma reunião, mais foi em cima da hora, muitos
já tinham compromisso pendentes e muitos já se justificaram, então o que aconteceu foi
que muitos não puderam estar presentes, então só estava eu presente e é um assunto
que nós dependemos do Legislativo e do Executivo para ajudar nessa luta. Não é fácil
mudar a maneira do atendimento da população. Outro assunto que eu quero falar é que
em administrações anteriores muitos recursos são perdidos, infelizmente por falta de
projeto, por falta de uma coisa e falta outra, muitas vezes o município tem que devolver
dinheiro, além de certidões negativas que nós estamos correndo atrás. Outra coisa que
eu tenho que falar é porque eu já fui cobrado algumas vezes e sei que outros também
devem ter sido cobrados, a respeito das unidades do PINHEIRINHO e do SOBRADO,
nós já estamos sabendo que já veio uma emenda de vinte por cento para nos ajudar,
então a saúde como Ivan está aqui presente pode reunir juntamente com a
administração para essa cobrança, porque o povo do PINHEIRINHO merece essa
melhoria não só merece essa melhoria mais a dignidade que a população de lá. A
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unidade de saúde está uma vergonha, porque eu sei que não foi pega nova, estava
destruída. E a do SOBRADO nas mesmas condições, vocês estão desempenhados pra
isso porque nós vamos ter uma boa noticia, de certa forma pra que essa unidade e a do
SOBRADO possam ser construídas ou pelo menos o início dessas obras serem
concretizadas, porque é de grande valia pro município. Gostaria também de agradecer a
todos os vereadores que puderam estar presentes hoje, tirando de certa forma quem
não pode ir, como VALDIRENE que não estava aqui nós fizemos hoje uma boa
caminhada pelo município e acompanhamos a situação do PRO RURAL que é uma
distribuição de água e armazenamento e vimos as condições que estão juntamente com
o representante de CESAN, fizemos uma indicação que foi solicitada em Vitória e
graças a Deus fomos atendido. Então levamos a CESAN em todas as distribuições de
água no município do interior, nos assentamentos, nas comunidades pra ver a
realidade, porque muita das vezes o vereador ou munícipe nos cobram e muitas das
vezes não conhece a realidade do problema que está ocasionado, então tipo assim,
muitos desses tratamentos já estão abandonados sucateados e quem vive lá sabe a
lamentação que é você não ter água de boa qualidade nem pra armazenar e nem pra
distribuir e nem pra consumir. Então isso é muito importante, que esta parceria como
colocamos tinha todos os outros vereadores que também tem suas indicações a
respeito disso aí é muito importante. E outra nós ficamos muito alegre quando vimos o
patrolamento em três locais diferentes das estradas, graças a Deus dando qualidade as
pessoas para se locomoverem no interior, então eu quero de certa forma parabenizar
Ivan pelo trabalho, eu sei que a reunião volta pra gente chegar nesses ajustes, mas nós
somos cobrados, então algumas coisas que estão acontecendo pra chegar nos eixos
não é fácil. Então desde já eu quero fazer parte dessa reunião e fazer essas cobranças
porque eu acho que é de grande valia, porque o município não pode parar
independente de não ter condições financeiras, mais não pode parar porque
infelizmente o povo é carente como o Lucas falou muito bem, nós temos a maior renda
per capita praticamente do Estado aqui e Pedro Canário, das menores que é aqui e
Pedro canário que a gente sabe, então a maioria da população é dependente do SUS a
gente depende da saúde do município, se a saúde não tiver bem o cidadão não está
bem, infelizmente. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Usou da palavra o Vereador
LUCAS PAULO GAGNO NASCIMENTO após os cumprimentos........assim se
pronunciou: Nós estivemos no Distrito de São João do Sobrado na última sexta feira no
arraiá da pedra furada, o presidente da Casa estava lá e o Deputado Gildevan fez o
compromisso de liberar uma emenda de R$ 70.000,00 para compra de uma ambulância
para aquela comunidade, de acordo com o que fosse enviado o projeto pelo
Excelentíssimo senhor Prefeito, diz também sobre a possibilidade de liberar um posto
de saúde da comunidade de São João do Sobrado e existe uma emenda no valor de R$
300.000,00 que estava destinada a arquibancada que continua à disposição do
município, o Deputado diz se for necessário utilizarem em outro local que tenha uma
emergência maior e em conversa com o secretário, ele disse que existe um valor mais
não é o valor total pra construção do posto do Pinheirinho e ai a gente podia tentar ver a
viabilidade dessa verba aqui complementar esse valor, Pinheiros perdeu muita coisa
não foi por falta de projeto e sim por brigas política, por picuinha e quem pagou o pato
foi a própria população, eu não estou falando quem está certo ou quem está errado,
mas teve investimento que não vieram porque projetos não foram apresentados, porque
se o projeto fosse apresentado ajudaria e levaria determinado agente politico. Eu penso
que nosso prefeito atual ele trabalhe de uma forma mais inteligente que essas coisas do
passado não voltem, porque nós podemos ser até adversários novamente ou nós
podemos ser aliados pra quem foi meus aliados, o que nós não podemos nunca é
trabalhar contra o próprio desenvolvimento da nossa cidade, porque o maior defeito de
um homem público é ele não querer o bem da própria cidade. Que fique de lição e fique
de recordação, aconteceram situações nesses últimos anos que nos deixa pequeno
como homem público e aqui eu faço uma meia culpa porque eu não sei até que ponto
nem porque a gente não sabe até aonde esta envolvido e tem serenidade para avaliar o
que é bom ou o que é ruim. Gostaria de fazer outra solicitação ao secretário de saúde
que está até aqui, eu queria perguntar pra ele se o carro voltou ou está no gabinete?
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Pois é eu queria que as pessoas mais próximas tivesse mais sensibilidade, vamos
devolver o carro pra secretária de saúde, tem um carro da secretária da saúde que está
com o gabinete, eu hoje fui lá falar com o prefeito mais não me lembrei de falar com o
prefeito a respeito desse carro, mais hoje eu fui abordado por uma pessoa e me falou e
ai o carro está lá ainda, gente eu não sei qual o intuito que o carro está lá, não sei qual
o interesse eu sei que um carro da secretária de saúde especificamente com essa
finalidade tinha que está trabalhando na secretária de saúde. Por último o presidente
até pela grandeza de Vossa Excelência o senhor não vai entender como uma critica e
muito menos como uma cobrança equivocada da minha parte até porque o nosso
prefeito esteve aqui e o senhor fez a mesma cobrança, infelizmente não está sendo
atendido o nosso art. 25 do Regimento que diz que compete ao presidente no seu inciso
7, apresentar ao plenário no dia 20 de cada mês o balanço relativo aos recursos
recebidos e as despesas da Câmara, e até hoje nós não recebemos, eu não recebi já
vai fazer dois meses que estou nesta Casa e se o senhor não se importasse de me
passar essas informações sobre o balanço da Casa como diz o nosso Regimento. Muito
obrigado.Usou da palavra o Vereador ILDERICO GONÇALVES SILVA após os
cumprimentos........assim se pronunciou: Gostaria de aproveitar aqui a presença de
Tiago e lembrar que aquela promessa que nós fizemos, conversei com ele e não foi
ninguém da Ação Social ver o Fábio, vamos aproveitar esta reunião com o prefeito e
levar a reivindicação de Tiago pra gente resolver, isso é vergonhoso ver um cidadão
naquela situação e um projeto tão bonito que o prefeito tem que é o JOÃO de BARRO.
Então Tiago eu acho que a gente vai tentar resolver e sei da sensibilidade do prefeito,
principalmente porque ele já fez varias ações como essa e agora tem mais facilidade,
porque ele tem a caneta na mão e Fábio merece, é um vizinho meu sou agente de
saúde estou suspenso mais sou agente dele, conheço a realidade dele e sei do
descaso e não é da agora não, e não vou jogar pedra na administração atual não, isso
vem de anos mais agora eu acho que está perto de uma solução e com certeza não só
eu mais todos os vereadores que estão aqui presentes, nós vamos conversar com o
prefeito e tenho certeza que ele vai ficar sensível a esse ato, ter a sensibilidade de
resolver a situação. Gostaria de agradecer também ao prefeito pelo o projeto que ele
mandou pela essa Casa em relação aos estudantes, eu sei o que é um pai de família
ver seu filho estudar e às vezes ter que tirar da escola por não ter condições, eu
conseguir formar minhas filhas eu até pastel aprendi a fazer porque não tinha
condições, mais tinha objetivo, eu acho que quem tem objetivo nada é difícil na vida,
quem tem coragem vai vencer. Portanto eu quero parabenizar Arnóbio por esta
sensibilidade que ele vai ajudar muita gente, uns você já acompanha e já desistiram de
estudar porque não tinham condições, outros chega na escola não tem condições de
beber nem água mais vai, então tem que parabenizar por essas ações, e toda vez que
vier um projeto pra essa Casa em benefício da população você pode ter certeza que vai
contar com meu voto. Infelizmente as vezes não me agrada e não agrada os demais a
gente tem que ser contra um projeto, porque a gente não deve ser conivente com tudo,
não sou oposição também não sou situação eu sou independente muito obrigado. Usou
da palavra o Vereador EDVAN SILVA ALVES após os cumprimentos........assim se
pronunciou: Gostaria de tecer elogios ao secretário de agricultura Saulo Fávaro, que a
quatro meses atrás em uma postagem na rede social, coisas rotineiras que as pessoas
marcam a gente, e eu sempre quando me marcam eu não respondo na página mais vou
no privado da pessoa e converso. E para a nossa felicidade o Saulo foi juntamente ao
nosso prefeito Arnóbio atendeu o nosso pedido, que foi em relação a ponte do Bressan
que estava em estado de calamidade, chegou a cair um ônibus lá, ainda bem que não
aconteceu nada de mais com as pessoas mais eles foram sensíveis e resolveram o
problema. Há pouco tempo, um mês atras nós fomos lá e estava finalizando as obras e
a gente fica feliz e grato por isso, porque eu particularmente não sabia da importância
ao fazer uma postagem, só relatando o tanto de comentário que as pessoas colocaram
que é um lugar esquecido que aquela ponte a muito tempo precisava de reparos, então
são coisas pequenas que se tornam grande diante da necessidade de cada um, de
quem vive na região, dos trabalhadores que passam lá. E assim eu fiquei muito feliz
quando eu vi aqueles comentários, não por mim mas pela população que foi atendida.
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Gostaria de aproveitar as falas de alguns colegas não poderia deixar de fazer alguns
comentários, fiquei muito feliz hoje quando eu li as indicações na qual alguns colegas
indicaram ao senhor prefeito o cascalhamento das ladeiras da região do Jundiá e do
Ranha e em relação ao conserto da ponte, eu até falei com Lucas que bom que são
mais quatro companheiros que vão nos ajudar, porque eu, Cleomar e Anderson já tinha
feito esta indicação, e desde a época que o secretário de agricultura era Tadeu Sá, no
início do ano passado já havia este questionamento, procuramos ele por ter abertura em
conversar com ele e na época eu não era vereador, mais tinha essa abertura em
conversar com ele pra poder solucionar esse problema com ele, e ele me deu a
resposta que não poderia no momento por causa da situação do município, a gente
entendeu e eu conversei com o ex prefeito Antônio, ele também me pediu desculpa na
época e falou que não podia me atender e ainda ele falou, vamos ver o outro prefeito
que ai você pode está cobrando pra fazer lá. Eu fico feliz por ter mais quatro
companheiros nessa empreitada pra poder resolver esse problema e cobrar mais do
secretário como a gente vem cobrando. Em relação ao cascalho já está mais ou menos
engatilhado, já está conseguindo só falta um detalhe com o proprietário e em breve será
solucionado e se você tiver mais algum colega lá conhecido que tenha esses materiais
para usar nas ladeiras vai ser de grande valia. Gostaria de parabenizar o trabalho do
secretário de Saúde Ivan, a gente sabe da dificuldade do município em geral e mesmo
assim ele vem correndo atrás pra poder atender de uma forma digna a população do
nosso município, eu gostaria de te fazer uma pergunta Ivan, esse carro que foi retirado
é retirado entre aspas porque eu acredito que não está deixando de atender a
população, fazer falta faz, mais está atrapalhando o atendimento da secretária de
saúde? É porque eu acredito que há uma demanda enorme no gabinete também nessa
situação e a partir do momento que está atendido para o mesmo fim eu não vejo
problema, mais se tiver a gente vai cobrar junto ao Prefeito pra poder tomar as soluções
cabíveis, nada melhor que o secretário pra dar essa explanação e explicação.
Continuando a minha fala, a gente fica feliz quando o deputado disponibiliza emendas
para o nosso município, o maior beneficiário tem que ser os munícipes e não grupos
políticos a gente fica feliz mais eu também não posso de deixar de registrar aqui que eu
estava lá na cavalgada junto com o presidente aonde Freitas disponibilizou R$50.000,00
para compra de uma ambulância também, então assim todos políticos que puderem
voltar seus olhos para o município nós temos que abraçar para que possamos ver o
nosso município e a população ser atendida de uma forma digna, que todos possam ter
condições de uso dos setores públicos. Outra situação que eu vou aproveitar aqui e foi
comentada aqui e eu sempre tenho a oportunidade de estar conversando com o Tiago
porque ele mora na rua de casa e pede pra reforçar, eu sempre venho conversado com
Cláudia, passei a situação e ela ficou de passar a situação para Ivan, pra levar o
ortopedista e um psicólogo lá pra poder fazer o atendimento do Fábio, pra ver a questão
da cadeira que tem que ser uma cadeira toda adaptada ,pra saber se ele tem condições
de sentar na cadeira, então deve toda essa conversa, então assim a gente sabe que
tem as partes burocráticas mais até hoje não foram ainda. Fica aqui o reforço do pedido,
o Thiago já veio aqui na tribuna e pediu a você, e o público aqui pra dar uma atenção lá,
porque a gente sabe da necessidade do rapaz. Para finalizar gostaria de parabenizar os
vereadores WELTON vulgo PEZÃO, CLEOMAR, ANDERSON e o IVERLAN, citando o
nome deles pelo fato deles serem pessoas originarias do local das comunidades no qual
hoje nós percorremos no interior em busca em uma melhora na água, no tratamento da
água pra poder atender essas comunidades, e eu fico feliz em poder estar ajudando de
alguma forma juntamente com a vereadora Valdirene, que não pode estar presente nem
o vereador MARCELO que foi uns dos que fez a ponte pra poder ter esse contado e eu
parabenizo a vocês e fico grato por estar fazendo parte desse projeto e quem sabe a
gente possa realmente realiza isso e realizar o sonho de muitas pessoas que moram
nessas comunidades. Assim como os colegas foram na MULTIVIX buscando a parceria
com a faculdade, então a gente sabe da burocracia que é pra trazer, mais a gente
acredita que eles vão conseguir, não é fácil chegar lá e fazer o intermédio e trazer, mais
o primeiro passo eles deram que foi buscar, agora pensa se todo mundo fosse fazer
piadinhas nas redes sociais ou até pessoas ligadas a gente ou outras pessoas é
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complicado, então a gente tem que confiar e ajudar uns aos outros para que o município
possa trilhar um caminho onde todo mundo seja favorecido e não A e B ou A e C ou
pequenos grupos políticos. Então assim eu deixo aqui meus parabéns e pode contar
comigo para o que der e vier. No mais eu agradeço a presença de todos convido aos
estudantes a participar mais vezes da nossa sessão é uma honra ter vocês aqui nem
nesse dia espero que vocês voltem e os demais presentes aqui no mais uma boa noite.
Não havendo mais oradores o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou
encerrados
os
trabalhos
desta
sessão
e,
para
constar,
eu
..............................................Edvan Silva Alves – 1º Secretário, fiscalizei a presente Ata,
que lida e achada conforme será assinada por mim, pelo Sr. Presidente e pelo VicePresidente.
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