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Ata nº 028/2017 da Sessão Ordinária da primeira Sessão Legislativa. Aos sete
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. Ato contínuo o Sr.
Presidente colocou em discussão e votação as Atas nº 024/2017 da Sessão
Ordinária realizada no dia 19 de junho de 2017; Ata nº 025/2017 da Sessão
Extraordinária do dia 27 de junho de 2017; Ata nº 026/2017 da Sessão Ordinária
do dia 03 de julho de 2017. Não havendo discussão as atas foram aprovadas por
unanimidade na forma do Regimento Interno. Dando continuidade o Presidente
determinou a secretária da mesa que procedesse a leitura do EXPEDIENTE
constante de: PROJETO DE LEI Nº 028/2017 – Dispõe sobre o programa
“MORAR LEGAL” e regulamenta os instrumentos de Regularização Fundiária no
município de Pinheiros e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 029/2017
– “Dispõe sobre licença sem vencimentos para servidores da Câmara Municipal
de Pinheiros e dá outras providências”; PROJETO DE LEI Nº 030/2017 – “Altera
número de vagas do Quadro Pessoal Temporário Lei Municipal nº 1.316/2016 e
dá outras providências ; PROJETO DE LEI Nº 031/2017 – “Cria o Programa Bolsa
Incentivo AçãoALFA e dá outras providências”; - REQUERIMENTOS DE
URGÊNCIA – Requerendo urgência para apreciação dos Projetos de Lei nºs
029/2017,030/2017 e 031/2017; INDICAÇOES NºS 235/2017 a 258/2017 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 024/2017 – “Dispõe sobre a criação da
“Ouvidoria do Legislativo” na Câmara Municipal de Pinheiros/ES” – Aprovado por
unanimidade; PROJETO DE LEI Nº 025/2017 – “Dispõe sobre a criação do
“Projeto Fiscaliza Pinheiros” na Câmara Municipal de Pinheiros/ES” – Aprovado
por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº 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” – Aprovado por 06 X 04 (seis votos favoráveis e
quatro votos contrários); REQUERIMENTOS DE URGÊNCIA para apreciação
dos projetos de Lei nº 029/2017; 030/2017 e 031/2017 – Aprovados por
unanimidade; PROJETO DE LEI Nº 029/2017 – “Dispõe sobre licença sem
vencimentos para servidores da Câmara Municipal de Pinheiros e dá outras
providências” – Aprovado por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº 030/2017 –
“Altera número de vagas do Quadro Pessoal Temporário Lei Municipal nº
1.316/2016 e dá outras providências” – Aprovado por unanimidade; PROJETO
DE LEI Nº 031/2017 – “Cria o Programa Bolsa Incentivo AçãoALFA e dá outras
providências” – Aprovado por unanimidade; MOÇÃO DE PARABENIZAÇÃO ao
secretário de finanças da Prefeitura Municipal de Pinheiros Sr. VALDEMAR
ANDRADE – Aprovada 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 ILDERICO GONÇALVES SILVA após os
cumprimentos........assim se pronunciou: Presidente hoje como foi discutido na
reunião do plenarinho, para a gente fazer uma comissão pra olhar a saúde do
nosso município, tem muitas coisas que avançaram, agora a área da saúde
infelizmente está pior do que era, nós temos só sete PSF no nosso município e só
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três que tem médicos, o Vereador Anderson está lá no Sobrado ele é médico,
enfermeiro e dentista ele é tudo lá porque ele está tocando o barco sozinho. No
bairro Vila Nova é um agravante maior, ainda não tem medico e também não tem
enfermeiro, ou seja , como Cleomar, Anderson e o Osmar que são agentes de
saúde assim como eu, sabemos da necessidade quando não tem um médico mas
tem um enfermeiro, dá pra ir tocando, agora como é que fica um Distrito que é o
seu sem um médico? Então eu acho que a gente tem que fazer sim uma
cobrança mais efetiva e ver o que está acontecendo com o secretário de saúde,
porque reuni e dar quinze dias que eu resolvo, pelo contrário daqui quinze dias
aparecem coisas piores. Outra coisa, hoje tem nesta Casa não só quatro pessoas
que fazem parte da área da saúde mais todos nós somos sensíveis a isto e
infelizmente tudo o que acontece lá fora a culpa é do vereador, vocês não estão
vendo isso não WELTON, OSMAR, PABLO, ANDERSON a EDVAN e aos demais
aqui presentes. Então eu acho que já passou da hora da gente cobrar como mais
veemência uma solução, hoje no nosso município nós não temos remédio, diz
que acabou, carro a maior dificuldade pra conseguir, exame não está marcando ai
um fica colocando culpa um no outro, o secretário de saúde hoje está lá com ele
na pasta dele o SIM NORTE e cardiologista e isto tem que está no AMA porque é
o AMA que o povo precisa, porque vai no AMA a pessoa que mora no Vila Nova,
então eu acho que cada pasta tem que cuidar da sua função. Já reclamamos aqui
que o carro continua no gabinete ainda não devolveu o carro e o carro da saúde
também tem que ficar com o secretário, porque na hora de cobrar a gente tem
que cobrar o cara da pasta. Então eu acho que a gente tem que fazer uma
comissão sim e cobrar e ver qual a real situação que está acontecendo que talvez
ele está precisando de ajuda da Câmara mais ele tem que dar uma explicação pra
gente dar uma explicação para o povo, Cleomar sabe disso, o Osmar, o Anderson
a você Presidente, que é cobrado lá no Distrito porque tem umas cinco mil
pessoas entre o Sobrado e o entorno, e não tem justificativa de ficar sem medico
porque o cubano foi embora mais quem paga é o Governo Federal, então tem o
dinheiro é procurar um médico e colocar o médico pra atender a população, lá no
sobrado eu não sei se resolveu a situação não foi só cobrança minha mais de
todos que estão aqui as pessoas tem que vim em Pinheiros pra vacinarem isso é
uma vergonha que pode sim colocar uma pessoa lá pra resolver esta situação
passou a menina no concurso diz que vai chamar quinta feira, então nós vamos
ficar vigilantes e isso Anderson você ajuda a gente lá e o que precisar conta com
a gente pra gente cobrar com mais veemência, porque hoje presidente
infelizmente implantaram no nosso município um projeto piloto de planificação só
que não está dando certo porque as pessoas estão chegando no posto de saúde
e está marcando pra daqui vinte dias pra atender uma pessoa isso não existe,
antes tinha o dia do hipertenso o dia do diabético o dia da gestante e o dia da
criança mais atendia a todos se a pessoa chegasse passando mal não tinha dia
disso ou daquilo não atendia a pessoa, ai hoje chega a pessoa no posto de saúde
há você só pode ser atendido daqui vinte dias pessoa cai dentro do hospital e a
pessoa não suporta isso, outra coisa que está errado é a pediatra não existe no
meu modo de ver a pessoa pegar um encaminhamento pra poder ir no pediatra
consultar uma criança, e isso não é só cobrança minha mais é de todos que tem
esta sensibilidade como EDVAN, porque quem paga o agente de saúde é o
governo federal, então o município além de não está cobrindo deixando a
população desassistida está perdendo o recurso, aquelas pessoas que não tem o
agente de saúde ela está usando o posto, ela está usando o hospital infelizmente
o município não está recebendo por aquilo porque o governo federal não sabe
que essas pessoas existe, semana passada mesmo você me perguntou da
menina ali que ia fazer o PRÉ- NATAL eu fui lá e falei vou ver qual é a área mais
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eu acho que aquela área é descoberta e não tem só lá no sobrado não porque lá
no sobrado já tem cinco que as pessoas estão aposentando, que as pessoas
estão doentes, aqui mesmo Osmar assumiu uma que era de JOVELINO que tinha
dois anos e tanto que não tinha agente de saúde no residencial pinheiro não tem
agente de saúde, aonde nossa vereadora mora pegando aqui depois do NITÉROI
até chegar na paulista não tem agente de saúde quantas pessoas moram ali e
estão usando o nosso hospital usando os postos de saúde e salas de vacinas e o
governo não sabe que existe e infelizmente paga por cabeça, se tiver cinco mil
pessoas sendo assistida sem o agente de saúde é cinco mil pessoas que o
município está arcando sem receber nada em troca. Então eu acho que o nosso
município não está em condições de fazer isso eu acho que nós temos que
sensibilizar o prefeito pra ter uma definição de contratação de agentes de saúde
porque o agente de saúde é de suma importância na sua área, além dele ser
conhecedor do que estar acontecendo é ele que cadastra hipertenso, diabético,
gestante e quem nasceu e quem morreu e através disso que o governo manda o
dinheiro, então nós estamos perdendo recurso por falta de agente de saúde que é
uma pessoa do governo federal banca a única coisa que a prefeitura fornece ao
agente de saúde é os encargos que são, salubridade, décimo terceiro, férias e
assim vai, mas o salário mesmo do agente de saúde é bancado pelo Governo
Federal. Então eu acho que nós temos que cobrar com mais veemência pra ver
realmente o que está acontecendo na secretária de saúde, porque já tem oito
meses e toda vez que a gente chama pra conversar diz que daqui quinze dias eu
resolvo e ai a gente chega pra população e fala que daqui quinze dias será
resolvido e cada dia que passa pior fica. Essa semana não tinha insulina, vieram
um monte de pessoas nos procurar, por sermos agentes de saúde, na farmácia
pra você comprar tem que agendar tipo a planificação porque é um troço que
estraga e a farmácia só vende assim você quer quanto a eu pego e de dou. Mais
graças a Deus que chegou, então isso também não pode faltar isso é falta de
planejamento coisa simples de resolver porque são cadastradas, então a
secretária de saúde tem conhecimento de quantas são e de quantas doses
precisam pra suprir. Então presidente como todos nós sabemos eu acho que já
passou da hora dessa Casa dar uma resposta para a população a respeito da
saúde. Temos que elogiar também, as finanças que estão melhorando, as ruas
estão melhorando, certas coisas estão melhores, agora a nossa saúde Cleomar
sabe disso, Osmar, Anderson está pior do que era, e eu acho que a gente tem
que lutar pra melhorar. Muito obrigado. Usou da palavra o Vereador LUCAS
PAULO GAGNO NASCIMENTO após os cumprimentos........assim se
pronunciou:Vamos realizar o campeonato municipal de futebol da nossa cidade,
vamos resgatar isso, convoco aqui os senhores pra ajudarem, agradeço ao
vereador Edvan que é ligado ao esporte e que bom Edvan eu vim aqui não pra
cobrar de forma negativa ou pessimista, você me conhece e você sabe que eu
estou aqui porque eu fui procurado e as pessoas me perguntam, e eu sou um
bom jogador de futebol o meu futebolístico sempre me pergunta se vai ter ou não
o campeonato municipal, alguns querendo ver o meu futebol outros querendo
ganhar do meu time. Sobre a saúde, não tenho nada contra a pessoa de Ivan, ele
é um cara bacana, é um cara tranquilo foi o que eu falei no plenarinho, atende a
gente super bem, mais eu não tenho ligações com a saúde e eu estou sendo
muito cobrado com as coisas que estão acontecendo na saúde eu tenho que
disponibilizar o meu próprio carro para levar a pessoa pra poder marcar uma
endoscopia, não tem um carro pra levar a pessoa que consegue um exame com o
médico e então é assim é uma situação difícil e é uma situação que o vereador
não quer fazer isso porque está saindo do próprio bolso, além de não ser a forma
legal de fazer. Então assim vocês que estão mais ligados com a saúde vocês
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devem estar enfrentando problemas maiores que esses. Então que o Secretário
procure mudar, porque está tomando um rumo a questão da saúde todo dia toda
semana só tem intensificado as reclamações. Parabenizo o Secretário Val e tive
humildade, o fato de reconhecermos quem está acertando não vai tirar o nosso
direito correspondendo as nossas expectativas. Gostaria de agradecer aqui o
secretário de agriculta e obras Saulo, nós estivemos no Bairro Galileia e ligamos
pra ele sobre uma situação que estava acontecendo com pessoas que não tem
rede de esgoto e fossa natural, por causa do período chuvoso não estava
conseguindo ter a vasão, prontamente no outro dia ele foi lá chamar deu uma
solução se comprometeu a solucionar, inclusive uma pessoa já voltou lá e está
dando atenção pra resolver este caso, então assim quero agradecer a ele em
nome de DERICO, PABLO e OSMAR que estava lá no dia que fomos solicitados.
Quero fazer aqui uma menção ao dia dos pais, parabenizar a todos os pais
inclusive o meu, o cara que foi vereador várias vezes, parabenizar aos amigos
que já tem o prazer de ser pai como eu, de dois filhos lindos parecidos com o pai
e que me orgulham bastante. Nós estivemos no posto da Galileia e fizemos uma
solicitação lá que fosse cercada aquela área, eu não sou muito bom nesse
negócio de arquitetura não, mais eu pensei em uma coisa viável e barata, a gente
tentar fazer uma cerca viva, que não dá tanto custo e vai atender lá porque é
questão dos animais e gente que fica entrando ali, mais aos finais de semana
inclusive quebra até algumas vidraças, coisa de travessura de crianças. É tem
outro tema aqui que é sobre um orçamento que vai estar vindo pra Câmara, eu
queria se for possível a gente tentar discutir um orçamento participativo, que
Vossas Excelências acolham humildemente alguns pedidos nossos nos
orçamentos, não é nada mirabulante, não é nada da mesmo forma que vocês
terão o privilégio por tarem numa maioria, vocês poderão colocar no orçamento
determinadas ações se for possíveis que ajeite os nossos atalhos e aceite as
nossas solicitações, que serão discutidas que serão dialogadas mas, serão os
anseios de quem escolheu a gente como representante. Por ultimo eu conversei
com o vereador Anderson que está sempre lá no Sobrado mas vou fazer aqui o
pedido se for possível de uma enfermeira do sexo feminino para São João do
Sobrado para colher o preventivo pelo menos uma vez, um dia por semana, essa
foi uma reclamação que eu recebi lá porque tem mulher que não está se sentindo
confortável em fazer o colhimento do preventivo com o enfermeiro do sexo
masculino que é o vereador Anderson, nenhum momento aqui Anderson eu não
quis colocar a competência de que está realizando nada disso, eu fui solicitado
por uma mulher que me falou e até assim já que quando é particular a mulher
quando ela tem opção se quer fazer com homem ou não é uma questão de
dignidade da pessoa, tem gente que tem preferência de está com homem ou
estar com mulher a gente sabe como é isso. Então assim fica ai essa solicitação.
No mais uma boa noite a todos. Usou da palavra a Vereadora VALDIRENE
ALVES SANTANA após os cumprimentos........assim se pronunciou: Gostaria de
deixar claro que não somos contra servidores nenhum, primeiro estamos
discutindo com o Jurídico depois nós vamos discutir com a Casa toda, eu acho
que as pessoas tem que ter um pouco de paciência que a gente vai dar
oportunidade pra todos, eu sempre defendi isso e sempre vou continuar
defendendo. Companheiro Valdemar, deixei os outros pensar, ela não vai falar
não, ai eu falei calma, queria de agradecer de coração pela sua equipe que bom
que são mulheres, quando eu chego em algum setor e eu vejo a mulherada junto,
não desmerecendo os homens mais você viu aí o resultado, por isso que é bom a
gente ter mais mulheres no poder pra estar nos ajudando e sem dúvidas
companheiro, toda vez que chegou nesta Casa de Leis documentos assinados
pelo senhor, eu confio inteiramente, porque eu jamais vou pensar que o senhor
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vai falsificar alguma coisa. Vocês sabem muito bem que no passado a quatro
anos atrás eu não tinha oportunidade de chegar naquela Prefeitura e as portas
estarem abertas para a gente verificar as situações. Algumas eram restritas
quando Valdirene chegava, bom dia ou boa tarde os companheiros na Prefeitura
não me davam porque me via com outro olhar. Hoje estão de parabéns não é
porque você estava não companheira é claro que tem algumas exceções, e aí as
pessoas me viam com outro olhar, fico muito feliz e agradeço o companheiro
Valdemar juntamente com sua equipe e o companheiro ARNÓBIO, por entender
várias situações e o que me deixa mais segura é quando a gente chega lá o
companheiro Val mostra as situações que a gente queira saber, nunca escondeu
nada de ninguém, então quando você ver a transparência acontecer isso fortalece
cada vez mais a gente, vemos que não tem nada de errado, quando a coisa é
escondida alguma coisa de errado tem. Então assim te agradeço e parabenizo de
coração várias vezes que você nos recebeu lá. Cleonice parabenizo você também
e tenho que ter uma conversa séria com o prefeito ARNÓBIO, porque eu vejo
quando eu vou naquela prefeitura que chega gente com raiva querendo xingar
ARNÓBIO e vários secretários e você com a sua paciência fala: calma que nós
vamos resolver, calma não vai atrás de secretário não e você vai e resolve, então
é isso que faz fortalecer a administração companheiros que realmente de fato
querem ver o município andar, infelizmente no nosso município existe pessoas
que pensam no bem do município, no bem da administração e quer ver crescer
nossa administração, nós temos que analisar muito bem que tem alguns
companheiros que não querem ver o avanço do companheiro ARNÓBIO na
própria administração, e assim eu vou ter uma conversa com ele gostaria que os
nossos companheiros estivesse com a gente. DERICÃO já deixou bem claro a
questão da saúde tem mais de dez anos que a nossa comunidade JACUTINGA,
CACIMBA, TELAU E PAULISTA mais de dez anos não só da época de ANTONIO
não, é bem lá de trás a comunidade já se reuniu com vários prefeitos e nunca
conseguiu agente de saúde, tinha uma agente de saúde não sei se foi contrato
não sei como é que foi, eu sei que foi desperdiçada e agora abandonou a nossa
comunidade. Então ela pediu pra sair na época era feito contrato, ai a gente fica
na dificuldade, porque eu sou vereadora todo dia as comunidades ficam me
ligando, hoje eu estava na comunidade CACIMBA eles questionaram, porque não
tem um agente de saúde aqui, ai no passado conversamos com a ex secretária
BETE que mandasse pelos menos uma vez por mês o doutor MAURICIO que nos
atende, graças a Deus que nos atende uma vez por mês o DR. MAURICIO, mais
ele pede vários exames e fica a questão. Quem vai marcar, dai as pessoas tem
que sair da roça para vim aqui. Então, gostaria que pensasse com carinho porque
tem que ver a forma legal, mais assim que pelo amor de Deus a minha situação
fica muito mal com essas quatro comunidades por ser vereadora, será que nós
vamos passar mais quatro anos sem ter uma agente de saúde? Então deixo bem
claro aos companheiros que olhem com carinho, secretário VAL eu sei que você
não é o responsável pela pasta, mais você é o que nos orienta e nos ajuda, que
as vezes eu chego lá com várias situações que não é do seu assunto e você nos
acolhe e nos ajude, porque até pra atender um telefone estar difícil, pra falar sim
ou não e outra coisa não dar uma resposta conforme o senhor fala pra gente, a
gente liga pra outros companheiros não dão uma resposta ai fala que vai dar a
resposta depois acaba não dando, outros nem atende os vereadores, fico
imaginando se nós que somos vereadores não atendem imagina só a população,
então como que fica a situação. Então estou passando para o companheiro VAL
para ir junto ao nosso Prefeito e tomar as providencias, pra dar uma solução,
porque o povo cobra dos vereadores, então se o vereador liga e não atende ou se
atende não dar uma posição ai a população cobra é da gente, quem fica de ruim
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são os vereadores, porque eu nunca vi tudo de ruim cair em cima dos vereadores.
E deixar bem claro que precisamos ter uma conversa com o nosso Prefeito para
colocar a situação de cada um, quem é que não estar nos atendendo e o por que
não está nos atendendo, ou por que não está dando uma reposta concreta pra
gente, o que está faltando isso a gente só vai conseguir se a gente ouvir, porque
eu gosto de ouvir dos dois lados eu não posso chegar aqui e ouvir a população e
sem ouvir o secretário, mais quando acontece comigo eu tenho deixar bem claro
que alguma coisa está acontecendo por não estar nos atendendo. Agradeço
também a servidora Marilza pelo atendimento, por acolher cada vereador.
Companheiro Iverlan como eu te disse hoje pela manhã e quinta feira nós
reunimos, juntamente com o contador, parabéns, o senhor está fazendo isso
muito bem com todos os onze Vereadores, as portas sempre estão abertas pra
investigar qualquer situação, então isso demonstra pra gente transparência, então
pode contar conosco, votei nesse projeto vou votar nos próximos que vierem para
esta Casa de leis que ajudem os servidores, eu não sou contra servidores, todos
merecem seu apoio seu salário, é a capacidade de cada um. Mais uma vez digo,
não estou aqui pra atrapalhar ninguém eu quero que a coisa aconteça
corretamente. Usou da palavra o Vereador CLEOMAR SOARES DE SOUZA
após os cumprimentos........assim se pronunciou: Recebemos a informação esta
semana que a Prefeitura Municipal adquiriu equipamentos digitais onde serão
emitidos documentos de carteira de trabalho no nosso município, isto é muito
importante cobramos desde a gestão passada, os servidores que trabalham lá
dentro pediam estes equipamentos para que fosse emitido essas carteiras de
trabalho, aonde o povo Pinheirense necessitava dessas carteiras e estava tendo
que deslocar para outros municípios como: São Mateus , Nova Venécia, Vila
Pavão, Boa Esperança e outros. Eu acredito que a partir do mês de setembro
pela informação que a gente teve já vai estar sendo emitida a carteira de trabalho
aqui dentro do nosso município, que é uma coisa que pode ser pequena pra
alguns, mais pra quem necessita desse documento e a dificuldade que estava
sendo para ser tirado vai ser de grande valia. E isso também a gente tem certeza
que tem primeiramente é claro o dedo do Prefeito ARNÓBIO, mais tem um
empenho também do secretário de finanças Valdemar que se dedicou e se
empenhou pra fazer essa aquisição. Gostaria de falar também a respeito da
reforma da creche de Vila Fernandes que está próxima de ser terminada e já
podemos ver a alegria das mães que tem crianças, aonde aquela creche já tem
mais de trinta anos e nunca foi reformada, está sendo reformada agora. A
pavimentação em frente ao campo de futebol da comunidade Vila Fernandes, já
foi feito a licitação para a compra dos blocos e teve o recurso de uma empresa
que perdeu e recorreu, e dentro de poucos dias a gente vai estar terminando, e
está sendo feito em parceria, um mutirão com a comunidade, a comunidade
recebe o material e faz através de mutirão para não ter gastos para a
comunidade, porque tem que pagar pessoas para estar fazendo o serviço, então
a comunidade está fazendo de forma voluntária, todos esses serviços dessa
forma trabalhando em parceria com o poder público. A iluminação pública semana
retrasada eu tomei até um susto, porque a gente sabia que demorava muito essa
equipe que trabalha trocando lâmpadas em nosso município, e já tinha passado
no interior na comunidade de Vila Fernandes, Jundiá e Lagoa Seca, e não passou
quatro dias a mesma equipe voltou perguntando se tinha alguma coisa pra trocar
ainda. Então é uma coisa assim importante porque é uma coisa que a gente não
vai demorar, dois, três ou até quatro meses como antes ficava, cinco ou dez dias
a pessoa estar procurando pra saber se tem alguma coisa pra fazer nem, então a
gente sabe que isso é uma coisa muito importante, e é de grande importância a
iluminação pública nessas comunidades na cidade e as vezes no interior que
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muitas vezes acaba esquecendo, então eu achei muito importante isso, fiquei
muito feliz dessa participação, desse trabalho sendo de forma com mais facilidade
e prestação de serviço para o morador que não é favor, é obrigação, porque cada
um paga a contribuição de iluminação pública de sua conta a gente sabe das
demoras que haviam e agora a gente não está tendo isso. Falar também de mais
uma conquista da nossa comunidade, foi os correios, foi uma parceria que a
gente fez junto com o gerente dos correios aqui do nosso município o Juscivan e
hoje a comunidade de Vila Fernandes já recebe todas as suas correspondências
na comunidade, então é uma coisa que há mais de três anos que a gente vinha
lutando pra conseguir essa parceria com os correios e hoje a gente conseguiu, e
isso já a duas semanas todas as correspondências da nossa comunidade já estão
sendo levadas para a comunidade. E falar também um pouquinho porque todos
que passaram por aqui esqueceram da final de veterano que ontem teve lá no
campo de Valmir, lá em Belinha e o time do pracinha foi campeão. O esporte
dentro do nosso município é importante e as vezes a gente ria que não ia ser
realizado nenhum campeonato devido à crise, se não fosse da minha parte eu
compreenderia muito bem isso ai porque a crise que a gente tá, mais graças a
DEUS com o empenho da administração a gente está conseguindo realizar vários
eventos como a festa da cidade, a festa do São João do Sobrado, festa da
comunidade Vila Fernandes e São José do Jundiá, que a muito tempo não tinha
uma festinha, teve este ano, então mesmo no momento de crise graças a DEUS
a administração está conseguindo levar junto com cada um de nós aqui da
Câmara Municipal, levar esses eventos as comunidades do interior também que é
muito importante a gente agregar as comunidades do interior com os mesmos
benefícios da cidade. Agradeço as palavras do vereador Anderson, porque a
gente vê essas empresas que chegam até o município visando apenas o lucro,
mais não olham a situação ao redor das famílias e como vão ficar a situação
dessas famílias que moram nessas áreas, podemos reivindicar a favor do povo,
porque a gente sabe que o eucalipto além de não trazer praticamente nada de
benefícios para as famílias que moram, ainda tem a questão dos escorpiões que
trazem um mal muito grande para aquela população que mora próximo região, por
isso que tentamos fazer essa reunião para pedir o afastamento o máximo que a
gente conseguir das moradia de famílias. Dizer também que a gente tem que
cobrar um pouco mais dessas empresas de cana que tem no nosso município que
só destrói as estradas aqui do município, o poder público coloca as máquinas
para fazer as estradas, passa dez dias vem o maquinário para cortar cana destrói
as estradas e não refazem, então só fica o pepino para o município. Então a
gente tem que estar cobrando, até porque essas empresas tem máquinas, tem
patrol que dá pra fazer as estradas
aonde elas estão prejudicando,
principalmente na região nossa, lá passa um grande números de máquinas tem
destruído as estradas constantemente. Então gente no mais agradecer a cada um
de vocês desejar uma boa noite a todos e que cada um de nós possa voltar com
tranquilidade e com paz e segurança para os nossos lares um boa noite a todos.
Usou da palavra o Vereador EDVAN SILVA ALVES após os
cumprimentos........assim se pronunciou: Com relação ao projeto de hoje que foi
votado, eu fiquei muito feliz, quero parabenizar as palavras do colega Lucas o
que me deixou mais seguro ainda em votar favorável, cada um tem suas
convicções tem seus motivos como você explanou aqui, temos que ser
respeitados é a opinião de todos eu acho que a Câmara tem que ser democrática
nesse sentido, dai é uma coisa que eu sempre preguei, cada um tem que
respeitar a opinião do outro independente que seja contrário ou favorável, e eu
fiquei feliz pela suas palavras. Aproveitar os momentos e parabenizar a servidora
Marilza que é uma das funcionárias que tem muitas demandas na prefeitura me
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fala vários “nãos”, mais a gente entende a situações dela e as limitações, mais
dentro das limitações atende a gente com certo carinho, com dedicação,
independente de olhar se é branco, negro qualquer coisa que seja, ela atende
com todo o carinho do mundo parabéns pelo seu trabalho e pelo seu empenho na
Prefeitura. Alguns colegas fizeram algumas ponderações e a gente não poderia
deixar de falar por exemplo com relação ao Secretário de Saúde o Senhor Ivan, a
gente sabe que está tendo défits, a gente sabe que não está do jeito que
queríamos que estivesse, que a população queria que estivesse, mais a gente
tem que ser sincero, não depende só dele, há toda uma articulação por trás, todo
trabalho por trás, eu tenho certeza que se dependesse da vontade dele as coisas
não estariam do jeito que estão hoje, porque infelizmente ele depende de outras
pessoas para resolver os problemas e até o momento ele não conseguiu essa
autonomia de falar assim e dar uma boa noticia pra nós, o secretário Valdemar
sabe do que eu estou falando, porque eles trabalham em conjunto acredito que
todo secretariado de Arnóbio não trabalha na individualidade, sempre é em
consonância a equipe. Eu acredito assim, que não seja por incompetência, as
coisas não estão acontecendo por falta de vontade, as burocracias e partes
burocráticas como ele me falou, tem a questão dos médicos ele me explicou a
situação que vai ter unidades que vão ficar sem médicos porque os médicos
cubanos foram embora, acabou o contrato mais serão reposto novamente. São
situações que nem tudo depende dele, porque se ele pudesse liberar os médicos
cubanos e no outro dia trazer outros tenho certeza que ele faria, ele não ia deixar
uma unidade a mercê, sem atendimento. Então, são coisinhas que a gente
entende os colegas, porque nós somos cobrados e eu também sou cobrado
nessas situações, só que a gente não pode ter muita paciência com saúde mais
tem que mostrar soluções pra poder melhorar nesse sentido. Em relação aos
projetos que foi votado, agente sabe que cada um no seu setor, esse ano nós já
votamos em aumento de tickets para funcionário da Câmara, reajuste em alguns
setores e toda vez que vier o presidente já deixou claro que vai fazer, que vier
algum projeto que for benefício ao servidor nós vamos votar favoráveis, dentro da
lei, da legalidade e dentro das condições do orçamento da Câmara, nós vamos
votar e eu sei que em breve vamos voltar aqui pra estar votando em benefícios
dos outros funcionários que ainda não foram beneficiados. Então assim é só ter
calma, paciência que pode ter certeza que a Câmara é parceira de todos os
funcionários tanto da Câmara quanto da Prefeitura. Boa noite a todos. Não
havendo mais oradores o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou
encerrados os trabalhos desta sessão às 20:30 (vinte horas e trinta 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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