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Ata nº 027/2017 da Sessão Ordinária da primeira Sessão Legislativa. Aos
dezessete 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 Pablo Renan do Nascimento Pereira 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 determinou a secretária da mesa que
procedesse a leitura do EXPEDIENTE constante de: PROJETO DE LEI N°
026/2017 – “Altera a redação dos artigos e tabelas que especifica da Lei
Municipal nº 1.323/2017, de 08 de fevereiro de 2017 que ‘Dispõe sobre a
reestruturação administrativa, do plano de carreiras, salários do quadro de
pessoal da Câmara Municipal de Pinheiros, extingui e cria cargos e dá outras
providências.”;INDICAÇÕES Nºs 208/2017 a 234/2017 de autoria de vários
veredores.Não havendo mais matérias para a Ordem do Dia o presidente
concedeu a palavra aos oradores inscritos no livro. Usou da palavra o Vereador
LUCAS PAULO GAGNO NASCIMENTO, após os cumprimentos........assim se
pronunciou: É com grande satisfação que esta Câmara recebe os senhores aqui,
infelizmente nosso regimento não permite a fala dos senhores no expediente mas
após a sessão será dada a palavra, e eu queria aqui dizer que tive sete anos de
PSB meu pai foi PSB a vida toda durante 28 anos o ex vereador Tadeu Sá, ex
presidente desta Casa, infelizmente por motivos pessoais ele está em Jaguaré e
não pode estar aqui presente, mais pediu para enviar abraços e deixasse um boa
noite. Eu ocupo a tribuna para parabenizar o atual prefeito Arnóbio por ter
conquistado a certidão fiscal, nós sabemos a luta que foi, algumas pessoas nos
tentou colocarmos como opositores nesta questão, nenhum momento teve
embaraço dali, o secretário de finanças Valdemar sabe da nossa intensa
dedicação também para que o município conquistasse essa certidão, porque o
município perdeu inúmeros benefícios por causa desta certidão, e eu peço aqui
Val e a todos da administração que não deixe acontecer novamente, foi uma
situação que eu acredito que não foi querendo, mais uma situação que gerou
inúmeros transtornos para nós Pinheirenses, pra administração, para os políticos
que correm atrás e lutam para o benefício. Então, a Medida Provisória do
Governo Federal foi muito boa, deu um guarda-chuva para Pinheiros, porque
Pinheiros estava numa tempestade e agora ganhou um guarda-chuva e
futuramente estaremos em uma condição ainda melhor. Ainda em tempo eu
queria comunicar aos senhores que o meu titular do mandado o vereador
Fernando, teve hoje as contas dele aprovadas no Tribunal de Contas referente ao
exercício de 2014, então assim mais do que nunca quero passar essa informação
a todos que mostra o interesse, o zelo que ele teve com as contas públicas, pediu
para avisar que não estaria aqui hoje porque está na igreja em Nova Venécia. Por
último senhor presidente, o motivo principal que eu subi nesta tribuna hoje aqui foi
para que a Câmara de forma coletiva organizasse uma ajuda para o pessoal do
PIN HAND, peço que temos que buscar uma ajuda coletiva com a Câmara
Municipal e Executivo. Então que fique claro aqui que nós estamos empenhados
nós não trabalhamos individualmente nós representamos a Câmara Municipal e
todas as vezes que o pedido for da Câmara darão a legitimidade ainda maior e
com certeza será mais viável, foi o que eu disse, nós podemos dar uma ajuda
mais uma ajuda pequena perto do que vocês irão precisar, mas nós como
Câmara podemos conseguir algo maior, então assim EDVAN já se comprometeu
provavelmente essa ajuda virá e com certeza os senhores irão representar
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Pinheiros, desejo uma boa sorte, vocês sabem que eu acompanho alguns aqui
nas redes sociais sempre acompanho dou uma curtida lá quando da pra curtir e é
um prazer estar aqui falando com vocês e ainda mais com o compromisso de
todos aqui que nós iremos ajudar, desejo boa noite a todos e que o senhor esteja
conosco. Usou da palavra o Vereador ILDERICO GONÇALVES SILVA após os
cumprimentos.............assim se pronunciou: Agradeço a presença de todos vocês
aqui em especial ao grupo GAO, grupo criado por toda comunidade para
acompanhar o Legislativo e eu espero que vocês venham pra acompanhar todas
as sessões, pra vocês presenciar o que é discutido nessa Casa. Quero
compartilhar e parabenizar sobre a notícia que tivemos hoje, que as contas do
ano de 2014 do ex presidente Robson Fernandes foram aprovadas, isso
demonstra que esta Casa está no rumo certo, e quem tem responsabilidade com
a coisa pública as contas sempre serão aprovadas. E também parabenizar o
prefeito Arnóbio, eu não estava na cidade mais lá de Guriri conseguir ouvir o
foguetório que estava nesta cidade comemorando a Certidão Negativa que hoje
segundo consta não sei se foram todas legalizadas, mais nosso município está
apto a receber as emendas, inclusive tem uns Deputados aqui e outros que olham
por nós, deste já vou pedir que vocês olhem pra Pinheiros porque nós estamos
precisando muito de suas ajuda. Então isto demonstra que Arnóbio está correndo
atrás e está no caminho certo. Gostaria de parabenizar também esta Casa que
não mediu esforços para aprovar ai em cento e vinte meses, como o Governo
Federal colocou ai para duzentos meses nós votamos de novo e aprovamos e
mostramos que estamos caminhando juntos com a administração para o melhor
do município, isso desde que a coisa seja certa porque quando for alguma coisa
errado espero que ele não mande porque eu sou totalmente contra. E essa dívida
de cinco milhões é exclusivamente de 2016 como herança que Arnóbio recebeu,
aí não sei qual o motivo mais está se virando e com fé em Deus a gente irá
colocar em dia para que o nosso município tome um rumo e um prumo para o
desenvolvimento desse município. Todos nós sonhamos com um Pinheiros
melhor, em todas as áreas e torço que o prefeito consiga colocar a casa em
ordem, porque a situação nossa está calamitosa, mais com o jeito a gente vai
conseguir e com ajuda dessa Câmara, pode contar conosco nós vamos colocar
Pinheiros no rumo certo. Era isso que eu tinha que agradecer e o grupo GAO
parabéns por vocês fazerem isso que só assim a democracia vai chegar aonde
tem que chegar. Muito obrigado. 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 Vice-Presidente.

EDVAN SILVA ALVES
1º Secretário
IVERLAN MOREIRA BARBOSA
Presidente
CLEOMAR SOARES DE SOUZA
Vice-Presidente

