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Ata nº 030/2017 da Sessão Ordinária da primeira Sessão Legislativa. Aos vinte e
um dias do mês de agosto 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 Marcelo de Oliveira Almeida 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.
Estiveram presentes na sessão os servidores: Marlene Andrade de Oliveira
Guzo,Diretora Geral; Paulo Henrique Lima Dantas, Procurador Geral e Débora de
Jesus Souza, Auxiliar de Serviços Gerais. Dando continuidade o Presidente
determinou a secretária da mesa que procedesse a leitura do EXPEDIENTE
constante de: INDICAÇOES NºS 258/2017 a 278/2017 de autoria de vários
vereadores. Não havendo mais matérias para ser lida no Expediente e não
havendo Ordem do dia o Presidente concedeu a palavra ao munícipe inscrito na
Tribuna Livre o Sr. Aloísio Souza da Silva. Em seguida 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:
Eu quero fazer uso dessa tribuna pra solicitar que seja encaminhado pra região
do Assentamento Maria Olinda I e Maria Olinda II, uma máquina patrol pra
regularizar a situação das estradas, que após as chuvas estão numa situação
complicada, então assim já tem indicação minha e do vereador Iverlan que é do
Sobrado que faz parte daquela região, é uma região que transita muita gente que
trabalha e precisa das estradas. No mais eu gostaria de parabenizar o munícipe
Aloísio, falou sobre um tema espinhoso, querer taxar o mercado não tem jeito de
taxar, mas embora algumas pessoas possam achar que existam alguns
vereadores que gostam de tripudiar em cima de algumas coisas, e eu estava
conversando com o vereador Pablo, inclusive isso é uma coisa que já passou da
hora de ter sido feito, porque política a gente tem que fazer com responsabilidade
e taxação daquele mercado vai representar desenvolvimento, vai trazer pra lá
com certeza pessoas com responsabilidade para trabalhar, vai dar autonomia
para o município cobrar melhores condições. Então assim saiba que o meu
interesse é participar das reuniões quando for possível se não for possível eu
acho que você está fazendo o projeto da forma que tem que ser feito, ele não
tem que sair da sala do Prefeito pra Câmara e aprovado do jeito que o prefeito
quer, ele tem que sair das pessoas que vão pagar, dos cidadãos que vão utilizar,
das pessoas que pretendem utilizar, porque nós temos que entrar num
denominador comum entre os usuários do trabalho, entre quem vai estar lá,
porque não adianta nada a gente colocar uma taxa e afastar as pessoas do
mercado e elas começarem a trabalhar na clandestinidade, nem colocar que seria
uma coisa péssima para a economia local, inclusive pro mercado ficaria sem ter
as pessoas, então a gente tem que ter muito cuidado e eu percebo que você está
tendo esse cuidado, essa responsabilidade de chamar a Câmara para essa
discussão, o mercado é um custo pro município, um custo de água, um custo de
energia, um custo de reforma e esgoto. E a gente sabe que administração pública
ela caminha para uma situação que ela não consegue se manter um local onde
as pessoas consigam trabalhar sem dar nenhuma contribuição em troca, inclusive
lá no mercado as pessoas utilizam ali pra seus próprios ganhos tem gente que
tem rendimentos, com certeza ali interessantes se não teriam empreendimentos
lá, então eu acho que isso é um tema que a gente precisa discutir, se possível
este ano, porque em 2018 é ano eleitoral e 2019 está mais perto ainda da eleição
de 2020, se pode discutir agora melhor. E pra encerrar eu queria comunicar quem
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veio aqui acompanhar a votação do projeto, o projeto não vai ser votado hoje, nós
entendemos que, aliás nós não, a comissão presidida pelo vereador Marcelo
entendeu que era melhor uma análise mais aprofundada e pediu um prazo
regimental que foi concedido pelo presidente, então nós vamos aguardar a
posição da comissão dele, ele achou melhor e quando ele retornar provavelmente
o projeto será colocado em discussão e votação. No mais um boa noite. Usou da
palavra o Vereador OSMAR SOUZA DOS SANTOS
após os
cumprimentos........assim se pronunciou: Senhor presidente, hoje eu venho nesta
tribuna somente para fazer um lembrete e cobrar dos nobres colegas para juntos
cobrar do secretário de obras uma atenção melhor, porque só cego que não ver a
situação que está o esgoto, todo estourado, iluminação a desejar, inclusive já
liguei várias vezes pra você Marcelo que é ouvidor da Prefeitura, acredito que
você está cobrando. Vereadores que fazem parte da Comissão de Obras,
LUCAS, ANDERSON e WELTON, vão mobilizar para que possamos unir e
chamar o secretário para explicar o que está acontecendo, porque dessa forma
não dá, as pessoas estão cobrando dos vereadores, então o que os vereadores
estão fazendo? Indicações é o que não falta, aposto que chega na mesa do
Prefeito e ele engaveta ou então ele passa a bola para o secretário, porque
indicações todos nós fazemos, acredito que tem pessoas que não gostam de
falar, mais eu falo porque é verdade e todo mundo sabe que a verdade eu falo.
Então gostaria vereadores que nós até o secretário para que ele se explicar, nada
de briga, pra que brigar, mais a gente tem que cobrar porque nós somos fiscais
do povo e vocês andam ai no meio da rua e vocês estão vendo como está a
cidade. Na minha rua mesmo o esgoto está daquele jeito, a iluminação da minha
rua está um caos. Quero agradecer também o Aloísio, um camarada parceiro um
cara muito educado e competente parabéns pelo seu trabalho e muito obrigado.
Usou da palavra o Vereador PABLO RENAN DO NASCIMENTO PEREIRA após
os cumprimentos........assim se pronunciou: Gostaria de cumprimentar também o
senhor Aloísio que esteve aqui usando a Tribuna Livre, eu e o vereador Lucas
estivemos hoje no mercado municipal pela terceira vez, hoje com os feirantes, e
o assunto foi a cobrança dos serviços, onde não encontramos resistencia dos
usuários em fazer o pagamento, mais a queixa dos valores atrasados das
benfeitorias que vão acontecer, e como você disse muito bem aqui, tem que ser
aberto uma discussão e juntos chegarmos ao um denominador e resolver esse
problema, e já parabenizo você pela sua fala aqui pela sua postura a frente do
mercado municipal, você é um cara abençoado, onde você está tudo caminha e
eu tenho certeza que no mercado não será diferente. Queria falar somente coisas
boas, mais tenho que citar uma coisa ruim que está acontecendo seu presidente,
na última semana nós tivemos a oportunidade de estarmos juntos com alguns
servidores da prefeitura e num determinado debate prolongado, uma única fala
me chamou atenção, hoje dentro do município de Pinheiros alguns servidores
públicos estão sofrendo assédio moral por parte dos seus superiores, se fala em
mandar embora, se fala em demissão, cortar ponto, algumas exigências que no
meu ponto de vista esta Casa de Leis devia ajudar a resolver. Existem tanto no
setor público ou no privado excelentes funcionários e bons funcionários,
funcionários regulares pra não dizer péssimos, tem aqueles que não são tão
bons, mais eu penso em colocar todo mundo na peneira e tratar todo mundo da
mesma forma, está equivocado, aquele funcionário que de repente precisa ser
chamado a atenção que chame, converse, oriente, que puna se necessário, mais
estão pegando todos os servidores, bons, ruins, médios e colocando tudo dentro
de uma cesta e sacudindo e trazendo grandes problemas, se não começou nós
vamos ter daqui uns dias na prefeitura de Pinheiros se tratando de servidores
públicos, servidores com problemas emocionais, problemas psicológico e por ai
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vai, não foi só uma categoria que fez esta reclamação e assim sem querer ser
advogado de Arnobio eu tenho quase certeza que este tipo de imposição não saiu
do prefeito Arnóbio, mais existe algumas pessoas que fazem isto, que faz chegar
ao servidor que se não for daquele jeito vai mandar embora, vai fazer isso, vai
fazer aquilo, mais e isso é crime senhor presidente, a Câmara tem que agir, nós
temos que sentar com o Prefeito com essas pessoas que denunciaram, inclusive
eu pedi e foi até sugerido que o servidor e a servidora viesse a tribuna pusesse
aqui o que estar acontecendo, fosse no plenarinho alguma coisa assim, porque
isso está acontecendo e temos que levar até o Prefeito e tenho quase certeza que
não é do conhecimento dele. Então hoje em Pinheiros infelizmente, talvez alguém
fale assim: No meu setor não tem isso. Mais no seu não tem, mas no outro tem
um servido que está sofrendo assédio moral, e isso é crime e nós precisamos
juntos combater isso. A outra coisa, agora chega as coisas boas, quero
mencionar aqui que hoje nós participamos da caminhada da abertura nacional de
pessoas com deficiência intelectual e múltipla, organizada pela APAE de
Pinheiros que tem realizado um destaque, eu acredito fora do comum pelos
gestores que hoje estão nela, nós precisamos parabenizar o senhor Jonas Orletti,
ele não gosta muito que fica falando o nome dele mais precisamos notificar o que
este cidadão tem feito pela APAE de Pinheiros, com poucos recursos com quase
nada de recurso tem conseguido fazer um grande trabalho, não tem medo de
pedir, não tem medo de cobrar, a única coisa que não aconteceu ainda foi a
construção do muro da APAE, na semana passada nós fizemos contato, liguei pra
ele e ele falou que não tinha feito o muro, na sexta feira eu, o presidente e Edvan
tivemos lá e constatamos que não tinha feito mesmo o muro. Jonas também fez
uma reclamação sobre um entulho que está lá desde janeiro e ele já pediu pra
pegar várias vezes e a secretária de obras ainda não foi, e por isso que eu fiz
uma indicação que de repente o prefeito possa nos atender. No decorrer desta
semana a APAE tem diversas atividades, hoje começamos com uma caminhada
eu falo nós porque eu já fiz parte do conselho de administração da APAE,
precisei sair porque vim aqui pleitear o cargo de vereador e era uma atividade que
eu tinha o prazer de exercer pouco afastado, pouco ausente, mais tinha o prazer
de exercer. E eu trouxe aqui pra falar pra nós, pra vocês e pra mim também e
também pra aqueles que estão acompanhando no BLOG OPINIÕES E NOTICIAS
do nosso amigo Marcelo Campos, os nomes de todos os colaboradores daquela
casa, são poucos, porque trabalhar diretamente com pessoas com deficiência só
quem tem um filho com deficiência sabe a situação de lidar com ele, sentei e
conversei com algumas mães que estavam lá e com aqueles profissionais e nós
vemos aquele amor que aquelas profissionais tratam aqueles alunos, então esta
semana além dessas pessoas comemorar a semana nacional da pessoa com
deficiência nós também devemos valorizar aqueles que estão lá empenhados e
trabalhando para cuidar dos nossos filhos e da nossa população. Então queria
aqui citar o nome, peço licença a vocês mais como forma de homenagem mesmo
a todos os servidores daquela casa o JOSÉ JASON que é diretor, a MARINEUZA
secretária, a CARMEM que é coordenadora pedagógica, a SONIÂ GUEDES que
é professora, a VERÔNICA, EVA, ARIANA, FÁBIO PEREIRA, VICTOR SOUZA
SANTOS, MARCOS SILVA SANTOS, SIMONE DOS SANTOS CAMPOS,
MARLEIDE FERREIRA ROSA, GENI SILVA MORAES, MARLI PINHEIRO SILVA,
TEREZINHA ROSA DE JESUS, BENDITO FERREIRA, EDNEUZA NEVES, ILCA
ALMEIDA, LUCIMEIRE MARTINS e MICHELE AMORIM e se não for pedir muito
eu queria aplausos para esses profissionais por todo trabalho feito frente à APAE
do nosso município, e felicitações a eles pela semana nacional, e aqueles que
puderem visitar a APAE é sempre gratificante estar com aquelas crianças.
Quando nós chegamos lá na APAE uma criança aparentemente muito indefesa
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ela reconheceu Arnóbio e ficou numa felicidade muito grande, e ficava brincando
assim olha o ARNÓBIO chegou era uma criança cadeirante era DANIEL o nome
dele, e eu disse: olha prefeito isso mexe com a gente a apresentação daquelas
crianças não tem como a gente não se emocionar, vendo essas crianças e
adolescente que precisam tanto da nossa atenção e diga-se de passagem,
fazemos pouco ou quase nada, por aquela instituição ou por aquelas crianças. E
pra terminar, vou falar da semana da família que a nossa comunidade viveu, a
semana nacional da família ela acontece desde 1982 tendo início nos dias dos
pais indo até o domingo seguinte, o mês de agosto na igreja católica comemora o
mês das vocações sacerdotal e religiosa e também da vocação familiar e nós
tivemos uma programação extensa tivemos o passeio ciclístico, teve a missa
sertaneja com o padre Belmiro, foi uma semana bem proveitosa, a comunidade
participou e nós acreditamos piamente que o conserto do mundo ele tem que
passar pela família, se as nossas famílias conseguem criar filhos de uma forma
diferenciada como antigamente eu acredito que nós vamos ter menos marginais
nas ruas e menos infratores dando trabalho. Parabéns a todos envolvidos, ano
que vem se Deus quiser tem mais semana nacional da família. Muito obrigado.
Usou da palavra o Vereador EDVAN SILVA ALVES após os
cumprimentos........assim se pronunciou: Fique feliz em ouvir o Aloísio nesta
Tribuna, em saber que vamos ter esta iniciativa partindo da secretária de
agricultura, porque eu já fui procurado a respeito da feira livre como opção, no
caso no domingo, inclusive que seria no Bairro Santo Antônio, justamente para
atender as pessoas que trabalham e chegam mais tarde do serviço e não
conseguem participar. Quando eu procurei algumas pessoas colocaram alguns
impedimentos, eu até passei para o pessoal que estava articulando, mas agora
tem uma nova luz, pode contar comigo e eu acredito com os demais vereadores,
porque vai ser por uma causa nobre, vamos organizar e levar para os bairros
também, pode contar com agente. Com relação ao que foi dito aqui sobre
funcionários públicos, a gente sabe que tanto no setor privado quanto no público,
que tem funcionários e funcionários, mas se realmente está acontecendo esta
perseguição, se realmente a pessoa estar sendo coagida isso é inadmissível,
independente se a pessoa teve opção política por A ou C, tem que ser respeitado,
desde que ela esteja trabalhando, dando conta do seu recado. Sabemos que tem
pessoas também que cruza os braços e não querem trabalhar e não querem ser
cobradas, então tem que ser cobrada de acordo o seu papel, dentro da sua
função, mais pode contar com a gente também, vamos fazer esta cobrança,
vamos averiguar, investigar, pode contar com a gente pra ver isso ai, porque eu
também não queria ser coagido no setor de trabalho, não faça com os outro o que
você não queira que faça com você. Eu também quero parabenizar a APAE,
nosso amigo Pablo já frisou muito bem aqui, eu vou fazer uma pequena
complementação do que ele já falou aqui, lá tem profissionais que merecem o
respeito da sociedade e de todo nosso município, eu me formei em educação
física e no ano passado tive oportunidade de estagiar lá, a minha monografia foi
feita em cima de pessoas com deficiências, sabemos a realidade de como é, a
sensibilidade de como vive as crianças, os alunos e as famílias e assim, a gente
fica feliz quando ver pessoas com todo empenho lá que eles tem com aquelas
crianças. O trabalho de inclusão na APAE se faz com excelência, transformando o
mundo daquelas crianças como se eles fossem teoricamente normais, então eles
se sentem inclusos, eles se sentem participativos, se sentem úteis nas atividades
que eles fazem lá, o mais importante é o amor é o carinho que aquelas pessoas
tem com as crianças. O vereador Pablo falou aqui, não adianta você ter
graduação ser mestrado, mais ter vontade de fazer aquilo, ter o carinho e o amor
e dedicação, então tudo isso faz parte. então é por isso que hoje estou aqui na
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tribuna tirando meu chapéu para os funcionários da APAE em modo geral, pelos
trabalhos que eles fazem lá, e eles estão de parabéns que possam ter todo o
apoio do nosso município para que eles possam dar continuidade com o
belíssimo trabalho que eles tem lá. E só pra finalizar queria deixar como sugestão
principalmente aos vereadores que são agentes de saúde porque não deveria
partir de mim, fazer uma Moção de parabenização para a equipe do GALILEIA, eu
falo isso porque tem acontecido os eventos lá e sempre sou convidado e a Angela
sempre me passa as informações e os convites, e não são poucas as atuações
deles lá juntamente com a comunidade, as benfeitorias para a comunidade, deixo
aqui a dica para os vereadores da área lá. Boa noite a todos. Não havendo mais
oradores o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os
trabalhos desta sessão às 20:15 (vinte horas e quinze minutos) 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.
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