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Ata nº 033/2017 da Sessão Ordinária da primeira Sessão Legislativa. Aos dois
dias do mês de outubro 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 ausência do Vereador Pablo Renan
do Nascimento Pereira. Estiveram presentes na sessão os servidores: Marlene
Andrade de Oliveira Guzo,Diretora Geral e Paulo Henrique Lima Dantas –
Procurador Geral. Dando continuidade o Presidente determinou a secretária da
mesa que procedesse a leitura do EXPEDIENTE constante de: PROJETO DE LEI
Nº 037/2017 – “Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Pinheiros para
o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências”; INDICAÇOES NºS
331/2017 a 344/2017 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 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.” com Emenda Modificativa - aprovado por unanimidade; MOÇÃO
DE PARABENIZAÇÃO de autoria dos Vereadores da Câmara Municipal,
parabenizando o Senhor Saulo Favaro pelo brilhante trabalho frente à Secretaria
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Obras e Transportes - Aprovada por 06
votos favoráveis e 03 votos contrários, votaram contrário à Moção os Vereadores:
Lucas Paulo Gagno Nascimento, Ilderico Gonçalves Silva e Osmar Souza dos
Santos. Não havendo mais matérias para a Ordem do Dia o Presidente concedeu
a palavra aos oradores inscritos no livro. Usou da palavra o Vereador LUCAS
PAULO GAGNO NASCIMENTO após os cumprimentos........assim se pronunciou:
Gostaria de dizer que a sensatez pairou sobre esta Câmara hoje, hoje venceu a
sensatez, nós precisamos fazer uma discussão mais ampla com quem vai ser
atingido com este Projeto, o município precisa aumentar a fonte arrecadadora
dele, vereador com responsabilidade como nós, não seremos incrédulos em
querer dizer que não é necessário, ouçamos os munícipes, os comerciantes para
que saibamos passar para eles os nossos anseios, os anseios da administração.
O presidente tomou a sabia decisão e não colocar o regime de urgência e o
projeto em votação agora, quer dizer, nós vamos ter mais alguns dias para ouvir,
dialogar, para conversar e se Deus quiser a gente conseguir chegar numa
unanimidade não numa unanimidade de conformismo ou numa que não debateu
o projeto, mais que debateu em outras esferas, fora do plenário, ouvir os
munícipes e trazer o cidadão para participar do diálogo, e o que eu tenho hoje é
agradecer a sensatez desta Casa. Vamos procurar de novo os comerciantes, as
pessoas que vão ser atingidas pelo imposto, conseguir o impacto real do que isso
vai acontecer com o município até para a gente poder passar essa informação
para essas pessoas. Então assim eu quero agradecer essa forma que tomou esse
projeto e tomara que a gente consiga entrar em um entendimento o mais rápido
possível, porque eu acho que o município de pinheiros precisa disso precisa das
pessoas com mandato eletivo, conversando, se entendendo, se entendendo
quando eu digo gente, não é que se rendeu ou se ajuntou no entendimento de
saber conversar, saber criar um entendimento em conjunto que atenda os anseios
de todas as pessoas que foi o que nós fizemos aqui na questão da emenda, então
eu agradeço a todos e tenham uma boa noite e uma boa semana. Usou da
palavra
o
Vereador
ILDERICO
GONÇALVES
SILVA
após
os
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cumprimentos........assim se pronunciou:Boa noite mais uma vez, eu quero
parabenizar o nosso presidente pela atitude e pela coerência e a transparência
que ele tomou, porque essa Casa não pode acontecer o que está acontecendo,
chegar coisas de Regime de urgência sem necessidade e colocar esta Casa de
saia justa, eu sinceramente não teria condições nenhuma de falar para o
munícipe que me perguntasse sobre este projeto, porque talvez foi explicado para
algumas pessoas mais para mim lá na reunião que nós tivemos não passou
segurança, para ninguém não é isso Edvan, então presidente parabéns por ter
retirado o projeto de pauta e aos demais vereadores e a vereadora que
compreendeu a importância para nós de estudarmos esse projeto, sabemos que é
necessário para o município mais eu acho que nós devemos ouvir as pessoas
que vão ser impactadas por ele, e não tomar decisão precipitada, porque amanhã
o CDL chama a gente e pergunta em qual projeto que vocês votaram ontem? Não
sei, então eu acho que o vereador tem que ter responsabilidade nessas situações,
pelo menos dar satisfação as pessoas que irão ser impactadas por este projeto,
não estou falando aqui que sou contra e nem a favor porque nós não tivemos
tempo para estudar, mas parabéns presidente e aos colegas pela maturidade que
você tomou hoje e essa Casa precisa disso, como o companheiro Lucas disse
aqui. Não canso de falar toda vez que tiver um projeto em beneficio ao povo conte
comigo e se for contra o povo eu estou fora e conto para todo mundo, muito
obrigado. Não havendo mais oradores o Presidente agradeceu a presença de
todos e declarou encerrados os trabalhos desta sessão às 20:53 (vinte horas e
cinqüenta e três 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.

EDVAN SILVA ALVES
1º Secretário

IVERLAN MOREIRA BARBOSA
Presidente

CLEOMAR SOARES DE SOUZA
Vice-Presidente

