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Ata nº 031/2017 da Sessão Ordinária da primeira Sessão Legislativa. Aos quatro
dias do mês de setembro 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 Edvan Silva Alves 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 ausência da Vereadora Valdirene
Alves Santana. Estiveram presentes na sessão os servidores: Marlene Andrade
de Oliveira Guzo,Diretora Geral e Paulo Henrique Lima Dantas, Procurador Geral.
Ato contínuo o Sr. Presidente colocou em discussão e votação as seguintes atas: Ata nº
027/2017 da Sessão Ordinária do dia 17 de julho de 2017; Ata nº 028/2017 da Sessão
Ordinária do dia 07 de agosto de 2017 e Ata nº 029/2017 da Sessão Extraordinária do dia
16 de agosto 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 033/2017 – "Dispõe sobre a obrigatoriedade de avaliação
oftalmológica (exame de vistas), na rede Municipal de ensino, a partir da
Educação Infantil e dá outras providências;- PROJETO DE LEI Nº 034/2017 –
“Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o
exercício de 2018 e dá outras providências”; - PROJETO DE LEI Nº 035/2017 –
“Dispõe sobre a contratação de “Vigilância Armada 24 horas” nas Agências
Bancárias Públicas e Privadas e nas Cooperativas de Crédito do Município de
Pinheiros – ES.”; - PROJETO DE LEI Nº 036/2017 – “Dispõe sobre o Plano
Plurianual do Município de Pinheiros/ES para o quadriênio 2018 a 2021 e dá
outras providências”; INDICAÇOES NºS 279/2017 a 305/2017 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: MOÇÃO DE PESAR de autoria dos Vereadores da Câmara
Municipal pelo falecimento do Sr. MAURO RIBEIRO DE SOUZA – Aprovada por
unanimidade. Não havendo mais matérias para a Ordem do Dia o Presidente
concedeu a palavra ao munícipe inscrito na Tribuna Livre o Sr. Robson Fernandes
e silva. Em seguida o Presidente concedeu a palavra aos oradores inscritos no
livro. Usou da palavra o Vereador PABLO RENAN DO NASCIMENTO PEREIRA
após os cumprimentos........assim se pronunciou: Hoje eu to aqui como vereador e
como cidadão Pinheirense pra levantar alguns questionamentos senhor
presidente no qual o senhor já mostrou disponibilidade em estar comigo nesta
luta, que pela última semana eu passei por uma situação muito complicada na
minha família com a doença de minha avó e eu recebo com frequência que a
saúde do nosso município é referência do Estado, outro dia o procurador da casa
colocou no grupo de whatsApp uma reclamação, porque a notícia que temos é 24
horas de raio x no município de Pinheiros e ele chegou lá pós horário e não foi
atendido e pediram que ele voltasse pra casa, e quando foi divulgado dessas 24
horas não foi passado pra comunidade que existe uma serie de ressalva para que
seja atendida depois do horário, se o atendente olhar para a pessoa e ele ver que
a pessoa não precisa ele manda voltar no outro dia, tem que ir pra Boa esperança
ou Nova Venécia porque ainda não faz este tipo de atendimento aqui em
Pinheiros ainda, só que ainda eu permaneci com a idéia que estava tudo bem, até
porque o município que faz três mil atendimento por mês, ele tem que ser um
município muito bom na área da saúde e o que eu escutava era que o hospital de
Pinheiros era uma referência para o norte do estado do Espírito Santo, então
quando minha avó ficou doente lógico que nós vamos levar para o hospital
referência do Estado do norte do Estado. E eu aqui quero classificar esta
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classificação como uma classificação mentirosa porque o hospital de Pinheiros
está fazendo uma vergonha o cidadão ser atendido naquele lugar, não é pelos
profissionais que tem lá, porque lá tem excelentes médicos, enfermeiras e toda
equipe do atendente a equipe de limpeza eles são excelentes, mais o hospital de
Pinheiros dizer que tratar ou atender três mil pessoas que é sinônimo de troféu
isso é uma vergonha, porque dos próprios médicos eu escutei que quantidade é
bem diferente de qualidade, escutei de um médico lá e não quero falar nome de
ninguém porque se falar mal de funcionário da prefeitura será perseguido e eu
não quero causar este tipo de situação para esse médico mais ele disse: Pablo eu
rezo para que as pessoas não cheguem passando mal às nove horas da noite no
hospital, porque nós estamos em falta de remédios no hospital aqui em Pinheiros
eu ouvi isso de um médico, nós não temos todos os remédios básicos não temos
todos mais tem alguns é claro, mais não temos todos e quando alguém passa mal
mais de nove horas da noite eu fico preocupado em atender, mais se eu não
atender é pior. O primeiro dia que minha avó ficou no hospital ela foi tratada com
pneumonia uma mancha no pulmão, minha avó tem linfoma a quatro anos e nós
estamos lutando contra esta triste doença, e quando eu fiquei sabendo deste
diagnostico que é hospital referência, só que não, eu procurei este diagnostico,
procurei no hospital inclusive eu tive um problema pra chegar até o médico,
porque não queria deixar que eu entrasse precisei insistir muito, mesmo falando
da doença da minha avó, falando do problema que ela estava passando, falando
do possível diagnostico errado que ela estava no hospital referência e não
queriam deixar eu falar com o médico ou a enfermeira chefe. Depois de muita
insistência e eu acredito também por respeito eu não sou melhor do que ninguém,
mais eu sou um fiscalizador desse município, quem me barrou poderia ter pelo
menos sensibilidade e falar não você como fiscalizador do povo, mais conseguir
falar com a enfermeira e a enfermeira sabendo da urgência e do problema muito
mais de quem estava a frente do hospital, a enfermeira falou assim você precisa
falar com esse médico com urgência e na hora que eu disse ao médico que
haveria possibilidade de ser outro diagnostico ele acreditou no que eu falei, mais
disse assim olha eu vou tratar com aquilo que eu acho que é porque eu sou
médico eu falei o senhor estar certo. Dia seguinte a minha avó tomando altas
doses de medicações, antibióticos fortes contra uma pneumonia minha avó tem
90 anos de idade com linfoma, no outro dia o médico passa na sala repete a
prescrição da minha avó com um contra C ou contra V sem nem olhar a minha
avó para ver o que estava acontecendo com ela, e a minha avó novamente com
fortes medicamentos tomando sem ninguém olhar para ela. Eu procurei saber
com algumas pessoas e eles me falaram se o médico que prescreveu ele sabe o
que ela tem, e depois o médico confirmou passei o remédio sem olhar pra ela
mesmo. Com tanto remédio que ela teve ela foi transferida para o ROBERTO
SILVARES, fez alguns exames que foi constatado que não era pneumonia, minha
avó não estava com pneumonia e no hospital referência ela estava sendo tratada
com pneumonia e logo depois ela teve alta feliz da vida, acordamos às duas e
meia da manhã e ficamos acordados até às cincos da manhã e eu nunca vi minha
avó do jeito que eu vi, vocês imagina o que é ver uma senhora de 90 anos
gritando falando que estava morrendo de dor. Muitos dizem que é o excesso de
antibiótico possa causar este tipo de coisa, e isto causou constipação na minha
avó que ela não conseguia evacuar de jeito nenhum, e foi uma dor uma angustia
tremenda onde nós levamos aqui no hospital em Pinheiros e médico disse que
não tinha o remédio adequado para fazer aquele tipo de tratamento, o médico
pediu que esperasse até as sete horas da manhã quando uma outra farmácia
abrisse, ai depois eu fiquei sabendo que alguém que me falta a inteligência que
teve esta primeira idéia que o hospital tinha o remédio similar, agora eu pergunto
pra vocês se o hospital tinha remédio similar qual era a necessidade de esperar
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que um paciente de 90 anos espere duas horas e meia até que o hospital esteja
aberto se lá tinha o remédio similar, que decide qual remédio que o cidadão vai
tomar é o médico se ele disse que lá não tinha eu acredito que lá não tinha o
remédio o que acontece que um monte de gente quer tampar o sol com a peneira
e não quer sair do salto e não quer tirar essa falsa humildade que o hospital de
Pinheiros, que a saúde de Pinheiros está uma vergonha, e logo depois que
esperou abrir tratou minha avó faltou mais remédio e eu tive que ir na farmácia
comprar mais remédios porque no hospital não tinha, mais alguém disse que tinha
remédio não sei aonde só que eu procurei e conversei algum tempo com o
secretário de saúde e eu ouvi do próprio secretário de Pinheiros que está faltando
remédios, e algumas pessoas querem falar que tem, se o médico fala que não
tem, se o enfermeiro fala que não tem, se o secretário fala que não tem ,quem é
que estar mentindo nesta história. E o secretário ainda me disse que ele está
cobrando deste janeiro a renovação da licitação ou aditiva ou seja lá o que for
preciso e até hoje não foi feita, venceu no mês de abril e não foi feito. Existe ai
uma culpa do setor jurídico, existe ai uma culpa da contabilidade, existe culpa do
prefeito, do secretário e do vereador, não sei de quem é, mais se nós ficarmos
aqui só apontando o dedo e reclamando e não sentar urgentemente amanhã ou
depois pra resolver isso nós vamos ter problemas, e eu ouvi da boca do secretário
uma fala que ele teve com o prefeito, prefeito se falta remédio lá na secretaria se
falta remédio lá no posto onde eu fico eu me viro, o povo já estar me xingando
mesmo de secretário isso e secretária aquilo ai eu enfrento, mais agora no
hospital vai começar a morrer gente e eu não vou participar disso, isso foi o
secretário que falou. Então eu queria a ajuda de todos vereadores, queria ajuda
de vocês porque foi a minha avó, eu cheguei a ouvir isso você está defendendo
porque é sua avó, podia ser a minha avó podia ser vocês se eu estivesse no
hospital e visse alguém morrendo por causa de falta de remédio, atendimento
médico errado, que diga-se de passagem eu não culpo o médico eu culpo a
maldita planificação que alguém quer enfiar na nossa goela abaixo que isso é
bom, mas isso não é bom porque as pessoas que trabalham lá dentro encontra
essa planificação que tira o povo dos postos de saúde e traz para o hospital, ai
depois não sabe porque Pinheiros tem três mil atendimentos mês, tem três mil
mês que já tinha bem antes, mais era distribuídos nos postos de saúde, hoje não
tem mais e ai vem todo mundo aqui para o hospital. Ai ninguém sabe por que uma
pessoa é medicada errada por que o médico prescreve sem olhar e tudo mais,
excelentes médicos estão se perdendo por falta de responsabilidade por falta
dessa planificação que é bonita no papel mais que na pratica é um absurdo, tanto
que nenhum município da região aderiu e estão tendo dificuldade de aderir, eu
falo com propriedade ciente a cidades vizinhas com relação a isso. E eu queria
pedir a vocês como eu já disse, presidente o senhor já esteve no hospital, o
vereador Edvan teve no hospital a maioria dos vereadores ligaram mandava
mensagem pra saber, a minha avó passou mal novamente e teve crise em caso
de estar sendo medicada, mais hoje foi minha avó mais amanhã pode ser a mãe
de vocês, os filhos de vocês e eu tenho impressão que esta cidade que tem
prioridades que eu ainda desconheço possa ter sérios problemas. Eu sou a favor
de muitas coisas que estão sendo feitas no município mais até hoje eu não sei
qual é a prioridade do município quando o presidente Temer cortou na saúde e na
educação, as pessoas até o criticaram e hoje nós estamos morando numa cidade
onde na saúde e na educação estão tendo cortes e parece que está tudo bem, eu
sou favorável com muitas coisas que estão acontecendo no município, mais
vamos cuidar primeiro da obrigação pra depois tratarmos das outras coisas que
podem ser tratadas de forma secundarias. Então a minha queixa a minha revolta
com a saúde é essa e eu queria pedir por favor, de coração, vamos ser realistas
eu não estaria aqui se o município de Pinheiros não tivesse a humildade de falar
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que é um município de hospital referência, fazer atendimento não é referência,
fazer atendimento de qualidade isso sim para mim é referência e falta muito aqui
para o hospital aqui de Pinheiros. Então o dia que falarem assim olha estamos
aqui queríamos ser um município melhor, queríamos ser um hospital melhor,
queríamos ser isso melhor eu nem estaria aqui falando isto, mais por essa
mentira que está sendo propagada no município de Pinheiros eu estou aqui, estou
como um cidadão mesmo revoltado para falar com vocês. A outra coisa que eu
queria dizer sobre prioridade eu não sei como nós podemos fazer isso mais nós
precisamos discutir mais sobre os nossos servidores públicos principalmente os
nossos motoristas, funcionários do hospital, o que nós podemos fazer como
vereadores é ver na prefeitura a questão das diárias dos motoristas que é uma
vergonha a diária dos nossos motoristas, porque alguns viajam cinco ou seis
vezes para São Mateus e o valor que eles recebem é mínimo possível, a
insalubridade eu estava até conversando com o Vereador Marcelo, tem pessoas
trabalhando com lixo do hospital onde a insalubridade deles onde foi cortado de
40 para 20%, durante o tempo que eu quase morei dentro do hospital eles me
reclamaram isso e nós precisamos ver isso porque isto está errado. Então
senhores, peço a nossa união em relação a isso, nós não estamos aqui pra
apontar defeitos e sim buscar soluções para o município, então pode parecer que
nós estamos sendo contra prefeito, oposição, mais na verdade nós sempre
tivemos dialogo e acredito que enquanto tivermos dialogo eu acredito que vamos
conseguir resolver, nem encontrar o culpado, tudo bem, mais a minha pressa é de
resolver o problema da saúde de Pinheiros no nosso hospital e nos nossos postos
de saúde sem um tratamento digno como estar acontecendo aqui no município. E
só pra terminar para dizer que a gente não só bate, o município de Pinheiros
está de parabéns com o resgate do desfile do 7 de Setembro, uma comemoração
cívica que nós tínhamos perdido no nosso município acredito que vai ser o maior
da história vai ser realizado no dia 07 de Setembro, a equipe está de parabéns a
secretária de Cultura e a secretária de Educação está a frente e está organizando
um super evento e estou feliz de fazer parte disso junto com os nossos
vereadores aqui e com toda a população Pinheirense, então parabéns ao Prefeito
e a equipe que está realizando isto, mais precisamos de mais desfile de 07 de
Setembro, mais também de saúde no município de Pinheiros muito obrigado.
Usou da palavra o Vereador ILDERICO GONÇALVES SILVA após os
cumprimentos........assim se pronunciou: Falar de saúde hoje em Pinheiros para
mim foi uma supressa, porque eu não estava em Pinheiros, mais no grupo social
Pablo, Pinheiros é o melhor lugar para a saúde, agora um lugar que um posto de
saúde que agenda uma consulta para daqui a vinte dias, não tem medicação nem
para gestante, falta sulfato ferroso, ácido fólico isso é para o desenvolvimento da
criança e não tem. Então eu fico besta de ver nas redes sociais de Pinheiros, o
hospital de Pinheiros ser referência no Estado e isso quem falou no meu bairro
sexta feira foi o prefeito, que inclusive estava perto do Vereador Edvan. Um
hospital que falta medicação, não tem lençol, os médicos fazem de tudo para
atender as pessoas com dignidade, agora falar em rede social Arnóbio da saúde,
a única saúde dele é financeira, que ele já pagou mais de 10 milhões de reais do
ex prefeito e não tem remédio nos postos de saúde isso é inadmissível, e tem sim
que nos ajuntarmos os onzes vereadores e resolver esta solução que toda vez
que a gente faz uma reunião, essa semana resolve, já tem nove meses e o povo
não pode ficar nesta situação e infelizmente a população vem cobrar do vereador
vocês não estão vendo e vocês não estão fazendo nada, a gente está fazendo
sim, fazendo reunião mais infelizmente eles estão indo para as redes sociais e
eles estão em outro planeta, porque em Pinheiros a saúde é vergonhosa te falo
isto porque sou agente de saúde a 15 anos e nunca vi uma situação dessa, você
chegar no posto de saúde com o filho passando mal, tem a pediatra lá e você tem
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que arrumar outro médico para te dar um encaminhamento para ser atendido,
com uma população igual a nossa que só tem uma pediatra que atende com
encaminhamento. Outra coisa vergonhosa porque criança tem prioridade sim,
hoje nós estamos nesta planificação que eu não sei quem é que inventou isso, e o
nosso município é o único que está mexendo com isso, ai você chega no posto
passando mal, só daqui vinte dias vão ser atendido, aí a pessoa vai cair no
hospital, o hospital não tem suporte porque os postos de saúde foram feitos para
cercar a população, nos postos de saúde agora se deixar todo mundo ir para o
hospital fazer o que, daqui uns dias vai morrer pessoas no hospital de Pinheiros e
isso não vai ficar bom, para quem está achando que essa planificação é boa para
esse atendimento, dizer que está perfeito? não existe isso, o único atendimento
perfeito é em whatsApp, em redes sociais o nome Arnóbio da saúde, saúde só
financeira tem que falar que ele está pagando em dias, mais está pagando contas
de outros e se ele não estivesse pagando essas contas Pinheiros tinha tudo e
muito mais remédios, na educação está cortando certas coisas fora a perseguição
em cima de funcionário, porque hoje se o funcionário faz alguma reclamação
recebe na hora um puxão de orelha, você tem que falar com o povo que está tudo
certo, inclusive lá no hospital quando os meninos perguntam e lá como está e eles
respondem que está tudo bom e a gente vai lá e não vê isso, queria até convidar
meu amigo Marcelo Gonçalves pra a gente dar uma olhada nos postos de saúde
e ouvir o povo, e espero que você coloque no grupo de whatsApp porque o povo
vai te falar, porque eu não sei quem você está ouvindo, não existe isso não meu
amigo, infelizmente a saúde de Pinheiros já era ruim mais estão conseguindo
piorar, porque hoje nós não temos um psiquiatra, nós não temos ginecologista,
pediatra só tem um, antes eram três, então, como uma saúde dessa está boa,
não é porque é avó de Pablo não, isso é com as avós de todo mundo, todos os
dias no hospital a mesma coisa, você pede a ambulância as vezes tem a
ambulância, mais não tem o motorista, isso é vergonhoso. A nossa amiga
Valdirene pediu a ambulância para o assessor e não tinha motorista, diz que até
tinha, mais o homem não podia dirigir eu não sei o que está acontecendo, então
infelizmente a gente tem que unir todos os vereadores porque isso é culpa nossa
também. O povo está sofrendo eu venho aqui defender com unhas e dentes me
desculpe prefeito, sei que está empolgado, não sei quem falou pra ele talvez está
mentindo pra ele nos números, que dizem que são quase três mil atendimentos,
cinqüenta mil atendimento, que no hospital de Pinheiros está atendendo mais do
que o Roberto Silvares, agora a gente não ver isso no hospital, quando chega lá
pelo contrário, só ver reclamação, o médico tem disposição mais não tem a
medicação, como minha vó dizia dar chá de erva cidreira que passa a dor de
barriga, então gente, nós devemos nos unir pra gente cobrar isso com mais
veemência, chega de chegar e falar vamos resolver e resolver o que? Tem três
meses que ia contratar Dr Nélio para ser pediatra até hoje não contratou, o cara
trabalha dentro do hospital. Então presidente, nós não podemos andar por ai na
rua tomando paulada sem a gente dever, porque eu não devo nada, porque se
não tem remédio não é culpa minha porque tudo que veio para esta Casa aqui em
benefício do povo foi aprovado com onze votos, então não venham culpar
vereadores, tudo que foi proposto e dependeu da Câmara foram onze votos,
então não venham falar que é a culpa é da Câmara, porque eles falam que é nós,
a Câmara que é culpada e eu não vejo culpa dessa Câmara, pelo contrário, nós
estamos sendo parceiros, estamos passando a mão na cabeça de certos tipos de
gente. Outra coisa é a com relação a Secretária de Obras, fomos procurar o
Secretário para resolver a situação do esgoto que está jorrando e o secretário
falou que ia consertar na mesma hora, vou mandar consertar hoje eu voltei lá com
o Vereador Lucas, depois de um mês está estourado na esquina do Bairro
Galiléia, o que era dentro de casa agora está na rua, aquele ali perto do campo
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está do mesmo jeito, então está é piorando e o cara falou que ia consertar no
mesmo dia e já tem um mês, é porque não é nenhum parente dele que está
tomando esgoto dentro de casa, se fosse ele já tinha tomado as providencias isso
não é só no bairro Galiléia é em Pinheiros todo, ai diz que vem um caminhão
fossa ai que ninguém nunca vê, tem lá o Bairro Residencial Pinheiro que não foi
providenciado e tem o Galileia que não foi providenciado, tem em frente a escola
e o campo. Então tem que tomar as providencia sobre isso, esses caras tem que
ter responsabilidade sobre isso se não quer fazer não fique fazendo nós e o povo
de besta. Muito obrigado. Usou da palavra o Vereador LUCAS PAULO GAGNO
NASCIMENTO após os cumprimentos........assim se pronunciou: Eu vou dividir a
minha fala em dois momentos: primeiro senhor presidente, chegou nesta Casa
com dois meses de atrasos as Diretrizes Orçamentárias e eu quero aqui mostrar o
tão grande e tão grave que é isto, eu tive a humildade de vim aqui elogiar a
questão das finanças da contabilidade e agora da mesma forma que eu elogiei eu
vou apontar o erro grave que está sendo feito, inclusive nossa lei Orgânica no seu
art. 65 diz o seguinte: são crimes de responsabilidade fiscal dos atos do Prefeito
Municipal que atenda contra a instituição Federal e Estadual e a lei de
Responsabilidade Fiscal. Essa lei Orgânica é especialmente contra no inciso V da
Lei Orçamentária. Aos meus olhos o Prefeito já está correndo em crime de
responsabilidade, crime de responsabilidade que não cabe só esta Casa julgar
não, se for feita uma denúncia no Tribunal de Justiça ele vai ser julgado pelo
Tribunal de Justiça e não por mim, existem várias maneiras de ser julgado por
crime de responsabilidade fiscal o que os vereadores fazem aqui é julgamento
político e administrativo, quem faz é sempre o Judiciário. Então com base aqui eu
quero provar para vocês nós temos uma lei nº 186 de 91 no seu art. 1º que diz
que o projeto de lei de Diretrizes Orçamentárias será encaminhado à Câmara
Municipal até o dia 15 de Maio devolvido para sansão até o dia 30 de Junho.
Todos os prazos são duplos e são leis ordinárias, esse período que foi pré
estabelecido pra não virar um ano sem ter um orçamento aprovado, se a gente
discutir a lei orçamentária da forma que tem que discutir, se tiver pedido de vista
que é natural que ocorra, nós não votaremos a lei orçamentária até o final do ano,
só se nós fizermos uma gambiarra, juridicamente já está prejudicado, falo com
tranqüilidade é matemática é tranqüilo, nós temos quantas sessões até o final do
ano? No máximo seis ordinárias e nós temos que discutir as diretrizes depois que
nós discutirmos as diretrizes temos que discutir a LDO somente depois votar a
LDO. Então eu chamo a atenção de vocês, a minha mão amiga ela foi estendida
eu fui lá ajudar, só que a minha mão amiga estava estendida de um lado e eu
estava sendo apunhalado pelo o outro lado de forma covarde e eu sabia disso,
mas existem pessoas que elas não tem a simples humildade em dizer, todo
mundo aqui me conhece, eu já pedi ajuda a Marcelo, já pedi informação a
Anderson, pedi informação a Osmar,Pablo, Iverlan, Valdirene, Derico, Edvan, eu
nunca me coloquei como sabe tudo, todas as pessoas que tem aqui eu tenho
respeito, só que nós temos uma administração hoje que não estar respeitando as
leis do nosso município e a lei orçamentária ela não tem prazo mais, esse prazo
foi estabelecido pensando nisso, por isso que o prazo final da lei de diretrizes era
30 de Junho, porque essa Lei foi baseado no Regimento porque o Regimento
sabe quantas sessões é por mês que são duas, é só fazer a matemática agora
nós vamos discutir as Diretrizes, calcula aí se vai dar tempo de discutir a LDO,
agora imagine vocês nós virarmos o ano sem o orçamento aprovado na Câmara
Municipal, está aqui falando que é um crime de responsabilidade, deste que eu
entrei aqui como vereador eu sempre falei e sempre vou falar, sempre vou tentar
ajudar, agora as pessoas tem o direito de querer ou não a ajuda da gente, elas
tem o direito e eu nunca desrespeitei isso, agora as pessoas tem que saber as
conseqüências das escolhas delas, porque a administração pública não é como
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no direito privado que tudo o que não é proibido eu poso fazer, você só pode fazer
o que está em Lei e o que estava na Lei é que nós já devíamos ter discutido,
neste momento era para nós estarmos discutindo a lei orçamentária de 2018.
Senhor presidente eu acho que nós não podemos votar a LOA sem discutir as
Diretrizes durante os 45 dias, eu acho que eu fiz não justifica e não da salvo
conduta para você desrespeitar as leis que foram aprovadas e precisam ser
obedecidas pela administração pública, porque antes de Arnóbio ser prefeito esta
lei já tinha sido aprovada, tá aqui ela é de 91 quantos prefeitos passaram lá.
Então eu acho assim, nem sei se a administração manda ofício determinando o
prazo, enfim eu quero faze só este adento, não adianta as pessoas falarem que
não vai ouvir o que o Lucas fala não, porque eu sou transparente eu sou sincero,
eu sou meio chato com um monte de coisa mais só que quando eu sou parceiro
da pessoa eu não sou parceiro de mentirinha não eu não sou parceiro porque
minha barriga estar caindo feijão não, eu sou parceiro para comer a salsicha, eu
sou parceiro para comer o feijão, sou parceiro para comer o churrasco, agora tem
muita gente aqui em Pinheiros que só é parceiro na rodada de Shoop, que só é
parceiro na bonança que quando bate o pé e diz que está vindo coisa ruim some.
Então eu já falei isso para o prefeito e hoje eu me recolho a minha pequena
ignorância e insignificância as partes administrativas, eu acho que ele está bem
assessorado, tem um corpo jurídico com um salário bom, mais infelizmente tem
deixado correr inúmeras irregularidades que não sou eu que estou falando é a
legislação vigente. E ultrapassando este tema eu quero parabenizar o vereador
Fernando, se ele pode querer voltar também pelo o que ele fez na frente da
Câmara como presidente, dizer que é um orgulho Fernando a oportunidade, não
deixa de ser uma oportunidade em você ter me dado, desde quando eu entrei
aqui eu tinha uma carga grande por meu pai ser vereador e ter sido um bom
vereador e depois eu entrei, ou seja , eu fiquei no hiato em uma lacuna que tinha
você também como sombra, querendo ou não as pessoas dirão, será que o Lucas
vai fazer o que o Fernando faz e será que o Lucas vai atender, e dentro do
possível você sabe tanto que eu te procuro e te peço informação nunca fui
arrogante de chegar e fala não preciso da sua ajuda e não preciso da ajuda de
ninguém, acho que as pessoas confundem muito a gente falar as coisas em a
gente ser arrogantes não tem nada a haver, quem me conhece sabe o que eu falo
e se não me perguntarem eu também falo, quando eu acho que eu tenho que
falar. Quero te parabenizar pela gestão quando você foi presidente deixou seu
legado deixou sua história na Câmara e implantou o ticket que era uma luta dos
servidores efetivos aqui da casa. Para entrar no próximo tema eu uso o seu nome
para dizer que falta faz um secretário com seu perfil na saúde, um secretário aqui
e eu não tenho nada contra a pessoa de Ivan mais por algum motivo eu avaliando
friamente como vereador acho que ele não deu certo, ele não tem dado certo
peço que os anseios pessoais nossos não podem ser sobre postos sobre as
necessidades do bem comum, então sei que o secretário Ivan tem idealizações,
tem sonhos que talvez a secretária possa ser uma porta para ele, mas até pela
história até pelo nome que ele tem, um cidadão honrado eu acho que ele deveria
não sei se é repensar a atuação dele talvez possa até repensar ele na secretária,
porque a gente sabe que nós somos falhos quando nós erramos e eu acho que
ele tem que refletir porque quando Lucas Sá fala é uma coisa, agora quando os
vereadores Lucas, Derico, Osmar, Pablo, o cara lá do Santo Antônio, o cara lá da
Galiléia, o cidadão do Bairro jundiá é porque a coisa desandou e quando a coisa
desanda ela foge da questão política, da questão opositora, é porque deu errado.
É para encerrar eu consigo Pablo justificar porque a saúde piorou, a saúde piorou
porque está gastando menos com a saúde e eu da mesma forma que
homenageei aqui as finanças, eu fiquei com tristeza quando eu peguei o ranque
da saúde de Pinheiros e descobri que o nosso município é o 10º município que
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menos investe na saúde, nós temos 78 município no Estado do Espírito Santo,
Pinheiros está ocupando a 66ª posição em investimento na saúde, perde por
exemplo para nossa irmã Montanha por 36ª posição, Montanha ocupa o 33º lugar,
porque Montanha sempre foi o nosso parâmetro, Pinheiros investiu 110 Montanha
está investindo 180. Então da mesma forma que eu fui, da mesma forma que eu
sou eu vou continuar sendo, eu vou marcar aqui minha posição e vou falar para
vocês vou continuar falando que a saúde está ruim e se Pinheiros não for de todo
mundo, igual tem gente que só porque ganhou a eleição pensa que Pinheiros é só
de algumas pessoas, porque tem gente que quando ganha a eleição acha que
virou dono, mais depois quando sai descobre que não é assim, eu vou mostrar se
não for de todo mundo não vai ser de ninguém, porque esta cidade não é minha
não, ela não é de Arnóbio não, ela não é do vice não, ela não é do presidente
Iverlan não, ela é do cidadão Pinheirense e quem achar que virou dono da cidade
vai cair do cavalo porque eu vou ter coragem de falar, eu vou ter coragem de
apontar, eu não tenho medo de retaliação entendeu, eu acho que nós temos que
ultrapassar a saúde do município, está ruim, eu acho que Ivan tem que rever
algumas coisas. Boa noite a todos. Usou da palavra o Vereador OSMAR SOUZA
DOS SANTOS após os cumprimentos........assim se pronunciou: Nas minhas
visitas domiciliar o pessoal está reclamando e eu estou falando, estão apontando
e falando de quem é a culpa, porque eu não vou levar porrada por causa de
pessoas que não tem responsabilidade, pessoas que estão achando igual o
vereador Lucas falou, que é deles, parece que é isso mesmo, essa conversa é
velha, na área da saúde já começou desde o carro da saúde que até hoje não
devolveu para a saúde. Sobre a questão de medicamento anti-hipertensivo que
são medicamentos básicos, todos nós sabemos disso, agora o que é mais
incrível que a gente está falando aqui hoje e amanhã parece que entrou no ouvido
e saiu no outro, continuo com aquele pensamento Pablo, devemos reunir todos os
vereadores, mais tipo assim, façamos uma reunião com todos os médicos do
município para ver onde está a falha. Outra questão são as ultras sons de
qualidade, a população está reclamando, mulheres estão reclamando, eu acho
que nós vereadores deveríamos chamar o Prefeito e o Secretário e vamos
conversar, na verdade eu não estou aqui para ficar apontando não, mais a
Câmara de vereadores tem quatro vereadores trabalhando na área da saúde e eu
gostaria de coração de saber de qual é a do vereador Anderson e a do vereador
Cleomar, rapaz vamos nos mexer, somos quatro nós temos o apoio dos colegas
com certeza se juntarmos eu Derico, Cleomar e Anderson, gente vamos fazer
uma revolução, principalmente os colegas da área da saúde que estão vendo e
estão pedindo socorro. Na área da saúde está feio eu e o colega Derico estamos
lá batendo, queremos ver também vocês se manifestarem principalmente você
Cleomar, o seu dia a dia você ver a dificuldade lá na comunidade de Vila
Fernandes, mais eu te garanto que a sua dificuldade não é diferente da minha, de
Derico e a de Tiago e outros agentes de saúde não. Agora o porquê só eu e
Derico ficamos correndo atrás, cobrando, vamos nos unir somos quatro, o
enfermeiro Anderson, os moradores cobram, cadê o vereador que representa a
categoria, nós que somos representantes da área de saúde nós temos uma força
para ver se faz alguma coisa para esse povo, não é só ficar pensando no amanhã
não, é pensar no agora e para o bem da população vamos nos unir. Muito
obrigado.Usou da palavra o Vereador EDVAN SILVA ALVES após os
cumprimentos........assim se pronunciou: Gostaria de falar em breves palavras da
felicidade que nós estamos tendo, sei que tem as falhas, as preocupações, tem
os questionamentos que são válidos mais também não podemos achar que a
nossa administração é uma administração catastrófica. O prefeito Arnóbio alguns
meses vem anunciando pequenas obras pequenas no tamanho, mas grande na
importância então a gente fica feliz por isso, como foi falado aqui para os nossos
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colegas ele vem pagando uma dívida muito alta, pagando dívidas anteriores que
hoje eu ouço nos grupos ai o seguinte: que quem casa com a viúva tem que
herdar os filhos, e infelizmente ou felizmente ele está sendo muito homem e está
arcando com isso e agente está vendo os benefícios que o município está tendo,
então deu uma ordem de serviço ali na quadra da Escola Emir de Macêdo
Gomes, reforma do piso da escola. Quando acham que são pequenas só quem
recebe que sabe a grandiosidade que é, e fizeram uma festa no dia e você ver no
semblante dos alunos a felicidade, então isso é muito gratificante. Da mesma
forma foi a ordem de serviço sexta feira do calçamento da Rua Antônio Medina,
que até alguns grupos falaram que a rua era de cincos famílias a rua é de 40
metros, porém só aquelas pessoas sabem o transtorno que é quando chove, que
elas tem que pisar na lama. Hoje tem uma praça na frente da casa daqueles
moradores eu estive lá semana passada conversando com algumas senhoras
debaixo da sombra e elas na maior felicidade e eu até falei que iam calçar a rua e
nem acreditaram em mim, porque político vocês já sabem ninguém acredita, mais
eu falei não vão vim aqui dar a ordem de serviço e vai ser calçado e vocês não vai
mais pisar na lama para atravessar aqui para a praça. Então assim é gratificante
quando você ver a felicidade das pessoas e saber reconhecer o que elas estão
recebendo, é obvio que Pinheiros precisa de muito mais, tem muita coisa a se
fazer e eu acredito que tem muito tempo para Arnóbio chegar ao final do seu
mandato e realizar grandes ações, partindo das pequenas para chegar nas
grandes. Sobre o projeto do agrotóxico onde Fernando sempre pontua que tem
dez assinaturas inclusive tem a minha, mas deixar claro que eu não compactuo
como o presidente sempre falou com a gente, de engavetar projetos, porém
quando nós assinamos foi falado que haveria uma discussão mais ampla para
chegar em um denominador comum, até hoje só teve uma audiênica, inclusive
infelizmente o vereador não estava presente no dia, quando o idealizador não
está presente que é o que tem mais interesse, ai você fica meio vago. Estamos
aberto a votar o projeto sim, discutir, e a proposta inicial foi essa de discutir
porque a gente vinha discutindo desde o mandato passado esse projeto, algumas
discussões e na última sessão se não me engano do ano passado o Lula teve
aqui falando e falou muito bem sobre a questão dos agrotóxicos, tem uma
preocupação que é de muitos de votar um projeto do jeito que está e acabar
engessando o município, então esta foi a proposta de discutir para não ter que
nós sem querer engessar o município depois não pode estar matando nenhum
mosquito com Baygon dentro de casa, então a gente tem que ter esse cuidado,
mais estamos aberto a discutir sim, só que eu creio que tem que partir, no caso
agora Lucas, que é o responsável que assumiu a cadeira. Em relação ao assunto
mais dramático dos últimos quinze dias, a saúde no nosso município, a gente
cobra e talvez cada um tem sua forma de cobrar, mais a gente está solidário a
isto e estamos cobrando sim para a melhoria da nossa saúde. E assim eu não
posso concordar quando alguns colegas falam que a nossa saúde está pior,
porque a gente não pode trazer um credito desse para a gente quando se tem
várias pessoas de outros municípios que vem buscar atendimento aqui no nosso
município, que acaba atrapalhando o nosso atendimento, atrapalhando o
planejamento financeiro nosso, são várias pessoas, eu sugiro aos nobres colegas
que nós possamos buscar um meio, que seja uma triagem, alguma forma de
saber quais são as pessoas do município que são atendidas aqui e o pessoal de
fora, não que temos que negar atendimento as pessoas de fora que não tem
como, mais pelos menos você vai saber quantitativo para ter respaldo, o dia que
eu estava visitando o hospital juntamente com o colega Marcelo ouvidor da
Prefeitura, tinha uma mulher de Vitória que veio ganhar neném em Pinheiros, não
tem que negar o atendimento não, mais você tira a possibilidade de outra pessoa,
ai bagunça o planejamento do hospital com o atendimento, e não só ela teve
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várias pessoas inclusive de Ponto Belo tinha gente. Então assim, se a nossa
saúde, nosso hospital está tão ruim, tão miserável, porque a pessoa de fora vem
buscar atendimento aqui? Então isso quer dizer que se aqui está ruim, lá fora está
um pouquinho pior, é obvio que nós não temos que nos acomodar, temos que
correr atrás de melhorias e melhorar muito mais para ter excelência, porque parar
de reclamar não vai parar nunca e isso é do ser humano, cada paciente que for lá
e for atendido de uma forma ele vai reclamar de um jeito ou de outro, não
estamos tampando o sol com a peneira como alguns falou, a gente cobra no dia a
dia, sabe das dificuldades, a gente corre atrás e juntos a gente tem que buscar
uma solução amigável, fazer igual o presidente falou, alguém tem que dar as
canelas ou as costas para alguém tai chutando, não sei, tem que ser resolvido.
Boa noite a todos. Não havendo mais oradores o Presidente agradeceu a
presença de todos e declarou encerrados os trabalhos desta sessão às 21:32
(vinte e uma horas e trinta e dois 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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