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Ata nº 032/2017 da Sessão Ordinária da primeira Sessão Legislativa. Aos 18 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
Pablo Renan do Nascimento Pereaira 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 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 306/2017
a 330/2017 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 016/2017 – "Dispõe sobre
autorização para a criação do 'cartão material escolar' e autoriza o Executivo
Municipal a conceder auxílio pecuniário para a aquisição de material escolar,
firmar convênios, e dá outras providências." – Rejeitado por 06 votos contrário e
04 votos favorável – Votaram contrário ao Projeto os Vereadores: Anderson Eler,
Cleomar Soares de Souza, Edvan Silva Alves, Marcelo de Oliveira Almeida,
Valdirene Alves Santana e Welton de Jesus Paiva – Votaram favoráveis ao
Projetos os Vereadroes: Lucas Paulo Gagno Nascimento, Ilderico Gonçalves
Silva, Pablo Renan do Nascimento Pereira e Osmar Souza dos Santos.
JUSTIFICATIVA DE AUSENCIA da Vereadora Valdirene Alves Santana,
justificando a sua ausência na sessão Ordinária do dia 04 de setembro de 2017 –
Aprovada por unanimidade. MOÇÃO DE PESAR pelo falecimento de WALDIR
COELHO DE MELO, de autoria de todos os Vereadores – Aprovada por
unanimidade. Não havendo mais matérias para a Ordem do Dia o Presidente
concedeu a palavra a munícipe inscrita para falar na Tribuna Livre. Sra. Cláudia
Pesin Vieira. Ato contínuo 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: Hoje foi falado
no plenarinho, nós não conseguimos nenhuma emenda para o ano de 2018 até o
momento, Pinheiros não tem uma grande obra para o ano de 2018, se nós
conseguirmos uma obra hoje, até ela ser licitada, até ser executada vai ser
meados de 2018 e vai ser entregue em 2019, três anos de mandato e hoje nós
não temos essa obra, então vamos parar, porque quem vai ser prejudicado não
vai ser a gente quem vai ser prejudicado é a população, não está ficando um
clima bom já foi dito coisa aqui na tribuna e a gente sabe que não é a forma
ordeira que os vereadores precisam se comportar, então assim, eu peço aos
meus colegas que a gente assuma posição aqui, com grandeza vamos nos
desiludir das vaidades, eu tenho algumas coisas para falar e queria que o
presidente estivesse presente, é chato a gente falar a mesma coisa a gente pedir
eu não quero ficar reiterando oficio mais é o direito do vereador e a gente parece
que querer arrumar picuinha, até hoje não existe um decreto do município na
Câmara, existe leis especificas dizendo que existe decretos do prefeito que
precisam ser encaminhados para a Câmara Municipal e fica a disposição dos
vereadores, isso é uma situação ruim pra todo mundo, não é uma situação
confortável pra mim está aqui cobrando, porque eu fico sendo aquele cara chato,
daí um vereador que tem a relação melhor com o prefeito fica com raiva achando
que eu estou querendo arrumar picuinha, só que assim nós temos que saber que
nós estamos licenciando o trabalho dos vereadores, tem vereador que trabalha de
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uma forma, mais tem vereador também que quer trabalhar de outra forma com
documentos, que quer acompanhar, cada vereador tem o seu perfil e aquilo foi
criado exatamente porque tem vereador com esse perfil, então assim vamos
avançar nisso dai vamos deixar como diz a ex presidenta DILMA ela não vez
muita coisa boa não mais ela fez uma frase boa, o passado passou ele não vai
voltar ele já foi, PL já foi PL já ficou, e assim nós não podemos ficar aqui com o
ambiente contaminado com projetos que, inclusive já foram aprovados, você
entendeu vamos avançar nisso, eu já procurei várias vezes o prefeito mandei
mensagens não quis me atender, mais se tiver algum outro vereador que
conseguir marcar uma audiência para que a gente consiga mudar essas coisas
isso estar ruim, eu sinceramente do fundo do meu coração, eu acho um absurdo o
prefeito sair para protocolar um projeto de uma arquibancada de 600 mil reais
aonde já tem uma emenda do deputado Gildevan de 300 mil, em que ele está
tentando mais 300 mil do Governo Estadual, não tem um único vereador junto
com ele, eu acho que tínhamos que está os onze, porque a arquibancada não é
para Lucas, não é para Derico, não é para Marcelo não, a arquibancada vai ficar
para o cidadão Pinheirense. Então vamos avançar nisso, vamos ter maturidade
vamos olhar cada um tem como contribuir. Para encerrar eu queria pedir aqui,
apresentei algumas indicações, gostaria que o secretário Saulo tivesse a boa
vontade e seja benevolente com as dezoito famílias que morram no bairro
Galileia, onde estão com as fossas sépticas transbordando, não está passando o
caminhão fossa e não tem rede de esgoto a CESAN já disse que pode fazer a
extensão para criar o esgoto por gravidade porque a rua é na ladeira, se for
possível alguém que tenha uma relação, que peça que ele vai lá. Muito obrigado.
Usou da palavra o Vereador ILDERICO GONÇALVES SILVA após os
cumprimentos........assim se pronunciou: Vou falar de novo sobre a saúde, há
quinze dias atrás eu estava aqui falando da saúde, o nosso amigo Welton disse
que ia ter uma reunião no dia quatorze do mês quem e se teve não me convidou,
tem uma situação na saúde que eu acho que não é do conhecimento de todos,
porque várias pessoas me procuram e disse que estão pagando o pedágio
quando consegue o carro para os pacientes, isso é inadmissível, isso é uma
vergonha, porque a maioria da população que procura o carro às vezes não tem
dinheiro para comprar sequer o lanche, comprar uma água, então nós não
podemos aceitar esta situação, não sei se o Prefeito também tem o conhecimento
dessa situação, mais nós temos que levar até ele e corrigir o mais rápido possível,
porque é vergonhoso a pessoa deixar de comer de tomar uma água para pagar
pedágio. A reunião não aconteceu e se aconteceu eu também não sei, eu acho
que nós devemos cobrar onde foi, eu, Osmar, Cleomar por fazer parte da área de
saúde, Anderson enfermeiro eu acho que a responsabilidade é dos onze, mais a
nossa é maior porque fazemos parte dessa área temos que marcar uma reunião e
cobrar essa situação. Chegou alguma medicação, colocaram que foi um
caminhão, no outro dia a minha amiga Cleonice estar ali, Cleonice eu quero
remédio, porque não tem no caminhão, então eu acho também que nas redes
sociais tem que ter cuidado no que fala, porque isso ficou mal para o prefeito,
falou gente chegou um pouco de medicação nem todas chegaram, mais vai
chegar futuramente, agora, colocar em rede social que é um caminhão e no outro
dia que a pessoa vai lá e não tem o remédio fica mal para o prefeito, não quem
colocou, eu acho que também está faltando uma sensibilidade das pessoas que
manejam isso para não passar mentira nas redes sociais, tentando enganar as
pessoas. Quanto ao carro da saúde continua no gabinete e o carro tem que ficar é
na secretaria de saúde, inclusive a secretaria está sendo prejudicada com relação
às visitas, porque o carro está preso e eu acho que por causa de um carro,
porque o médico tem que ir até o acamado, até uma gestante, uma pessoa que
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quebrou a perna ele precisa receber a visita domiciliar, então está sem veículo
para fazer estas visitas. Procurei o funcionário responsável pelo raio x ,tem uma
senhora de 73 anos está para tirar um raio x e já foi três vezes no hospital, chega
no hospital e esse raio x não tira. Então vou pedir de público amigo, no dia que
você estiver no hospital me liga que eu vou levar a mulher lá para você tirar o raio
x dela, porque ela não agüenta mais andar e perder tempo de chegar lá e não ser
atendida, é mais uma reclamação aqui da área da saúde. Com relação ao carro
limpa fossa, hoje eu e Osmar procuramos o Secretário Saulo ele garantiu que
tinha lá perto do posto Baratão um esgoto jorrando e o limpa fossa viria, eu falei
tem uma situação do Bairro Galiléia que tem mais de 60 dias ele disse que ia
resolver hoje, amanhã nós iremos nas escolas vamos aproveitar e passar lá para
ver se resolveu. Gostaria de parabenizar ao Governo do Estado pela forma que
está tratando o nosso Município, apesar te ter pessoas ligadas ao prefeito que
anda falando mal no Governo, eu acho se eu precisar de alguém eu tenho que
tratar bem, nós procuramos o Governo e quando ele vai atender chega uma
pessoa querendo estragar. Nós conseguimos com o Deputado Gildevan duas
emendas para calçar o Residencial Pinheiro, o pedido da prefeitura já está em um
milhão e cem mil reais, eu não sei se gasta esse dinheiro todo em duas ruas, isso
ai nós vamos verificar, mais o Governo está sensível a atender os pedimos de
ambulância, daqui uns dias nós vamos ter aqui em Pinheiros várias emendas que
eu, Lucas, Pablo e Osmar, que muita gente pensa que quando vamos à Vitória
falam que vamos denunciar o prefeito, se tiver de denunciar eu vou denunciar e
falo para ele mais a gente vai lá correr atrás de emendas. Quero agradecer
também a Juliano que é o cara da Casa Civil que nos recebeu muito bem e pelo
contrário, muita gente falou que ele não ia nos receber e nós demos um chá de
cadeira no cara de duas horas, porque marcamos para duas e meia e chegamos
às quatro e meia e ele ainda estava lá para nos atender. Muito obrigado.Usou da
palavra o Vereador CLEOMAR SOARES DE SOUZA após os
cumprimentos........assim se pronunciou: Tivemos bastante avanços no nosso
município, a nossa região recebeu com muita alegria o patrolamento das estradas
que ligam o interior até a sede desse município e também não só as estradas
principais, mais também as estradas de pequenos agricultores que há mais de
cinco anos não eram patroladas, gostaria de agradecer ao secretário Saulo pelo
excelente trabalho que vem desenvolvendo frente à secretária de agricultura e
obras. Dizer também sobre a secretária de saúde que tinha algumas
reivindicações nesse sentido, contratação de mais pediatra para atender na
unidade do Vila Nova, quero dizer que já começou esse atendimento já está
acontecendo desde quinta- feira passada, o doutor Nélio está atendendo na parte
da manhã e na parte da tarde as crianças na área de pediatria e na sexta nós
temos doutora Juliana que também está atendendo na unidade de saúde do
Bairro Vila Nova, então temos quinta e sexta sim, na quinta ela atende na unidade
de saúde do Galileia e na sexta ela atende na unidade de saúde do bairro Vila
Nova e doutor NELIO atende na quinta- feira de manhã e na parte da tarde na
unidade de saúde do Vila Nova, onde foi uma reivindicação aqui de todos os
vereadores para que pudesse ser contratado ou até mesmo se deslocado esse
profissional do hospital até a unidade de saúde do bairro Vila Nova. Também falar
de algumas ações desenvolvidas na secretária de saúde, nesse sábado nós
teremos mais um mutirão de cardiologia, o cardiologista estará vindo para atender
o nosso município para atender 50 pessoas na unidade de saúde do bairro Vila
Nova neste próximo sábado, aonde essas consultas estão sendo marcadas
através de uma perícia e está sendo passado por enfermeiros, os enfermeiros
estão fazendo uma análise dos casos mais urgentes e enviando para a unidade
de saúde do Bairro Vila Nova, não é qualquer pessoa que chega e pede que quer
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uma consulta com o cardiologista que não é, está sendo de acordo com as
emergências e as urgências. Também o retorno desses pacientes, se o
profissional cardiologista lhe pedir algum exame e assim que estiver pronto esse
exame, a diretora do AMA que é a Gina, pode procurá-la, ela vai estar marcando
o retorno para esses pacientes. Falando destas conquistas aqui do nosso
município é muito bom, mais a gente está querendo deixar registrado um ponto
que deixou dificuldade na área da saúde, nós como agente de saúde e não como
vereador, porque necessita do check-in e o check-in é só o secretário da saúde
que está fazendo, não que ele dispôs a fazer mais devido algumas reuniões que
ele tinha hoje a gente foi atendido na parte da tarde, as três da tarde, então eu
acho desnecessário, esse check-in poderia ser feito pela diretora do AMA, como
sempre foi feito para facilitar a vida da população, então só deixar essa crítica
construtiva, porque beneficia toda população, então ás vezes algumas pessoas
tem o tempo para ficar ali até as três horas da tarde outras pessoas não tem esse
mesmo tempo, então só é uma sugestão para melhorar que esse check-in seja
feito pela diretora do AMA que a Gina que está lá de manhã e a tarde e facilita
mais para a população. Falar também um pouco do esporte, eu sei que o meu
amigo aqui presidente vai falar mais eu vou entrar um pouco aqui na área de
esporte falar do torneio realizado lá na comunidade de Vila Fernandes no dia dez,
foi um sucesso, foi um evento onde a gente teve o apoio da secretária de
educação esporte, lazer e cultura,sem nenhum incidente de violência, todos se
divertiram até a noite, graças a Deus não que não precisou policiamento, então eu
gostaria de agradecer e parabenizar a secretária de esporte, lazer e cultura e
educação a secretária Marinete, o diretor Roberto o Fernando Bacelar também
que apoiou esse evento. Dizer também sobre o campeonato municipal, hoje a
gente teve uma reunião lá na casa da cultura com a presença de doze
representantes e ficou definido que o campeonato municipal aqui de Pinheiros
terá início no dia 15 de outubro e vamos ter jogos na comunidade Vila Fernandes
e no Distrito de São João do Sobrado e na sede do Estádio Municipal, lembrando
que também não haverá premiação somente em dinheiro, pois a administração
não está com condições financeiras para pagar premiações, somente troféus e
medalhas. Parabenizar também a equipe de esportes da comunidade de Vila
Fernandes, Vinícius, que está aqui representando a equipe, pelo torneio, pelo
comprometimento e pela equipe feminina também que existe na comunidade,
onde nós estaremos realizando um torneio sem fins lucrativos neste mês de
Novembro, somente com equipes femininas, e também um pequeno projeto que
está sendo iniciado na comunidade que é tirar as crianças da rua e está levando
ao campo de futebol duas vezes por semana, está sendo feito pelo Vinícius,
gostaria de parabenizá-lo e dar o apoio que a gente poder dar nesse sentido, que
é estar resgatando as crianças porque se você tira uma criança da rua você evita
muitos problemas, a criança pode estar saindo fora do problema do álcool, das
drogas, então você está colocando uma criança no local aonde ela vai aprender
algo de muito importante. Dizer também gente que eu juntamente com o vereador
Edvan estivemos com o Gilvan hoje, e ele nos garantiu que está aguardando
apenas a máquina para iniciar o cascalhamento das ladeiras da comunidade São
José do Jundiá, que tem causado grandes transtornos aos moradores que
passam por aqueles locais e no período de chuva tem causado grandes
transtornos, e se chegar a máquina esta semana será iniciado o cascalhamento
das ladeiras, a gente deu até uma sugestão que pudesse estender o
cascalhamento dessas para outras ladeiras do nosso município, então eles
ficaram de analisar, o secretário Saulo juntamente com Gilvan vão analisar a
possibilidade de estar levando esse cascalhamento para outras ladeiras aqui do
município, porque não é somente lá que tem problema mais em outras áreas aqui
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do nosso município. Também fizemos uma reivindicação ao secretário Saulo
sobre a questão de um suporte para a nossa caixa d´água da nossa comunidade,
o Saulo disse que já enviou a engenheira até a comunidade para fornecer um
laudo técnico para estar construindo um novo suporte, pedimos também um novo
reservatório de água para a comunidade São José do Jundiá. Muito
obrigado.Usou da palavra o Vereador EDVAN SILVA ALVES após os
cumprimentos........assim se pronunciou: Não poderia de deixar de usar a tribuna
hoje, já que nos últimos dias inclusive na última sessão a questão da saúde no
nosso município, eu sou meio curioso com as coisas quando eu ouço alguma
crítica construtiva como a que o colega Cleomar falou aqui, eu gosto de correr
atrás para saber realmente o que está acontecendo, antes de falar alguma coisa,
eu estive reunido com o secretário na quarta- feira e peguei algumas informações
com ele, em relação aos nossos atendimentos, questão de equipamentos e
medicamentos que estão para chegar para no nosso município, vou relatar para
vocês aqui, tentar relatar rapidamente alguns dados colhidos lá. E dizer que hoje
eu coloquei esses dados e fiz minha fala aqui, então não vou estar pegando
carona na fala de ninguém eu só listei aqui para não esquecer algum detalhe de
relevância. Então no nosso município no mês de Agosto foram realizados um total
de 8.789 atendimentos sendo 3.691 no hospital e 5.098 dividido nas unidades de
saúde, e a gente tem que destacar que dentro desses atendimentos tem várias
pessoas de outro município que vem buscar atendimento aqui no nosso
município, então as vezes quando as pessoas usam que a nossa saúde é
referência, mais de uma forma equivocada talvez mas no sentido de que na
região realmente nós somos, porque a gente oferta para a população que vem
buscar, então se fosse tão ruim eu não viria atrás eu não vou sair daqui para
consultar em Boa esperança, sabendo que lá a saúde está uma catástrofe,
tivemos o caso da menina que veio ganhar neném aqui há uns 20 dias atrás e no
dia teve o atendimento, mais ela retornou e ganhou neném no nosso hospital. Foi
agendado porque não tem como, você vai para a primeira consulta é uma coisa,
mais volta para ganhar, então tem que ser agendado entendeu, então foram
outros partos também de outros municípios nesse período de 20 dias e se eu
estiver mentindo vocês podem me corrigir, eu não queria dar a fala ninguém não
eu queria ser mais suscito mais se tiver alguma outra informação podem corrigir.
Exames de laboratório, que são vários exames, foram feitos 4.320 em clinicas no
mês de Agosto, 365 exames sendo que na clinica de doutor Capila foram feitas
115 endoscopias e 27 ultrassonografias, que ai são diversas que tem vários tipos
de ultrassonografias, e na clínica de doutor Fábio foram feitas 223
ultrassonografias, entre atendimento do AMA e hospital foram marcados 138
especialidades entre consultas e exames, e um dado curioso é que faltaram 64
pessoas desses exames marcados no mês de Agosto e dentro desses exames
tinha ressonâncias, os meninos mais ligados a saúde vai saber da importância,
cintilografia, colonoscopia que são exames difíceis de se adquirir e na maioria das
vezes essas pessoas que não vão são as primeiras que nos procuram para falar
mal da saúde falar que não foi atendida e que os exames já estão lá há 300 anos.
A secretária desenvolveu, até usou a palavra mutirão e Ivan até falou que não é a
palavra certa para se dar, que é uma campanha para ter a diminuição de algumas
especialidades que estão na espera do AMA, e desde julho até o início de
setembro foram atendidos 139 pessoas com cardiologista, 150 para oftalmologista
e 136 para ortopedista e irão, como o vereador Cleomar já frisou aqui, irão dar
continuidade nesses atendimentos para diminuir ainda mais essas demandas da
AMA, e que isso temos que ressaltar, que foi um compromisso do prefeito lá atrás
e eu acho que os nobres colegas vão lembrar de uma reunião no plenarinho o
Ivan tinha colocado essa situação, que iria ter essas ações isso a uns quatro ou
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cincos meses atrás, o Prefeito Arnóbio tinha falado no gabinete dele, eu estava
presente mais alguns companheiros eu não me lembro quem, então a gente tem
que parabenizar, são metas que estão sendo cumpridas e tem que agradecer
também a Câmara por ter dado maior apoio nesse sentido. Em breve estarão
chegando equipamentos como camas e berços, um cardioversor que é um
desfibrilador, um gerador e um aparelho de ultrassonografia entre outros, esses
são aqui oriundos de emendas parlamentar que vão estar chegando agora, eu
acho que este ano vão chegar todos os equipamentos, depois o Ivan estará
comunicando para todos para estar recepcionando na hora da entrega entre
outras coisas. Está em fase de publicação o edital para a construção para as
unidades de saúde do bairro Pinheirinho e São João do Sobrado, então foi falado
pelo prefeito em algumas oportunidades e segundo o secretário quando eu
conversei com ele, esta semana iria se normalizar os atendimentos com os
médicos nas unidades, iriam ter médicos em todas unidades aonde ia diminuir as
demandas. A licitação dos medicamentos está marcada para o dia 25 de
Setembro, a mesma já era para ter acontecido desde 04 de Agosto se eu não me
engano mais a gente sabe da parte burocrática algumas empresas entraram com
recursos que viabilizou as ações da licitação e vai acontecer agora dia 25 e assim
teve que ser feita a compra emergencial todo mundo terá ciência. Então assim
todos nós realmente temos que cobrar da administração em cima das súplicas
que são feitas pela população, que chega até nós, mas com a mesma veemência
que nós cobramos aqui na tribuna com a mesma aptidão, acredito que nós
devemos ser humildes todos nós merecemos parabenizar quando as boas ações
são feitas, e dar de fato o crédito a quem é merecido, eu acredito que quando
acontece uma coisa boa no município a Câmara em si todos estão englobados
nisso, porque nós damos sustentação ao Executivo para poder ter suas ações,
então todos tem que ser parabenizado de forma justa principalmente as pessoas
que tiveram a frente da situação. Então o que eu relatei aqui hoje são números,
mais como muitas pessoas falam com os números não se discute, talvez não
estar com excelência e nem qualidade, mais também não está ruim. Então para
finalizar tenho que parabenizar o prefeito Arnóbio eu posso falar com toda
segurança porque Arnóbio é do meu quintal e quando ele sonhava a ser prefeito
há oito anos atrás, ele já frequentava minha família, então eu tenho essa
liberdade e sei da índole dele, da honestidade e do caráter e sei que ele quer
fazer um Pinheiros melhor, e como já falei aqui que ao final dos quatro anos muita
gente aqui que estão apedrejando e não estão acreditando vai aplaudi-lo de pé,
como diz aquele ditado, as mesmas mãos que te apedrejam serão as que te
aplaudiram, e eu tenho essa convicção e deixar um abraço e os parabéns ao
secretário Ivan que tem toda a sensibilidade do mundo, talvez não consegue
atender todas as demandas, mais procura de forma integra e sem distinguir
ninguém, sem distinção nenhuma, porque é da índole dele fazer o melhor para o
nosso município, mais infelizmente tem algumas pessoas no sentido de pacientes
que não tem paciência e acaba trazendo para nós informações inverídicas. Muito
Obrigado. Usou da palavra o Vereador PABLO RENAN DO NASCIMENTO
PEREIRA após os cumprimentos........assim se pronunciou: A sessão de hoje
mostra porque o povo não vem nas sessões, todo mundo pede para falar na hora
que todo mundo está falando, todo mundo interrompe todo mundo, uma sugestão
vamos trazer um caderno e anotar, quando o vereador falar alguma coisa que não
gostar e discorda, no final a gente fala hoje eu já vim preparado já até com isso,
até falei com o Edvan não sei nem o que eu vou falar mais ai eu escrevi e ai se no
decorrer da sessão você sentir necessidade que tem que falar eu vou falar ainda
pedir para eu ser o último, porque toda vez ele é o último e eu quero saber porque
que ele sempre é o último toda vez, então vamos tornar as nossas sessões mais
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eficientes para que o povo tenha vontade de vim participar, discordou anota, e na
hora que discordar que for sua vez você fala. Então é só isso que eu tenho para
falar e sugerir que depois do Osmar se a gente poder encerrar a sessão também.
Já que eu tenho tempo dos doze minutos eu só queria falar o que eu falei no
plenarinho, porque nem todo mundo estava lá sobre as enquetes que estão sendo
feitas, existem vários fatores que deixam as pessoas ficarem a frente. E dizer que
aquele que diz que é o mais atuante não é dizer que é aquele que mais trabalha,
eu reconheço o trabalho dos dez vereadores inclusive hoje na minha postagem do
Face eu citei os dez vereadores de repente para uma classe que tem mais acesso
a internet por idade, ou não sei porque me escolheram e acredito também por
causa do me trabalho, inclusive no meio do ano, no mês de junho o Instituto
Tiradentes me elegeu através de uma pesquisa,como o vereador mais atuante eu
em 1º, o vereador Ilderico em 2º e a vereadora Valdirene em 3º lugar, na época
eu ia dar publicidade aquilo mais eu não achei legal a dar publicidade porque
parece que menospreza o trabalho dos outros vereadores, mais ai o jornal
Opiniões e Notícias fez também e a gente graças a Deus conseguiu também
nesse agora. Então eu gostaria de pedir permissão aos vereadores, hoje lá no
plenarinho falei: gente eu não posso divulgar a pesquisa em respeito aos demais
vereadores, porque eu sei que todo mundo trabalha, mais de repente de alguma
forma alguém avalia e eu divido com vocês esse prêmio, até prefiro ser porque as
pessoas se identificam na hora do voto eu acho isso muito importante, então
assim isso é muito interessante eu compartilho com vocês esse prêmio muito
obrigado. Usou da palavra o Vereador OSMAR SOUZA DOS SANTOS após os
cumprimentos........assim se pronunciou: Colega Vereador Anderson em suas
visitas domiciliar, quais são os horários? Então teria o dia todo para fazer as
visitas, eu fiquei prejudicado na minha micro área com quatro paciente acamados
e outros semi acamados porque o médico só atende de manhã, ou seja, dois
agentes de saúde agendados fazem as visitas em uma semana, na próxima
semana mais dois agentes de saúde, ou seja, temos o dia todo para esse dia de
visita domiciliar, sabe porque não faz as visitas à tarde? porque não tem carro, e
tem um carro aqui à disposição do gabinete o carro que é da saúde, você falou
em questão de prova, não justifica, cada vez mais vocês estão se enrolando com
esse negócio desse carro. Agora, a população não pode ficar prejudicada com
isso. Só para fechar, não quero que você leve para o lado pessoal não colega
Edvan, você é vereador igual a mim, eu quero que você ver a situação, o que é
um PSF, a visita domiciliar deveria ser o dia todo, então o que eu estou aqui não é
te crucificando não, estou apontando porque você está falando uma coisa que
eles estão falando, só que eu trabalho o dia inteiro na área da saúde, convido
todos os outros vereadores para irmos até o prefeito e conversarmos com o
prefeito e acertar essa situação, porque nós sabemos que o negócio não é dessa
forma, os enfermeiros querem uma resposta porque não tem carro, tipo assim,
usa o carro de manhã e a tarde não tem carro e eu peço que quando você for
visitar a minha equipe do PSF me chame também, boa noite a todos obrigado.
Não havendo mais oradores o Presidente agradeceu a presença de todos e
declarou encerrados os trabalhos desta sessão às 21:53h 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
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Presidente

CLEOMAR SOARES DE SOUZA
Vice-Presidente

