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Ata nº 042/2017 da Sessão Ordinária da primeira Sessão Legislativa. Aos
dezoito dias do mês de dezembro do ano de 2017 (dois mil e dezessete), às 19h
(dezenove horas), na Sala das Sessões da Câmara Municipal de Pinheiros-ES,
situada na Avenida Agenor Luiz Heringer, nº 297, Centro, Pinheiros-ES, reuniu-se
a Câmara Municipal de Pinheiros em Sessão Ordinária, sob a presidência do
Vereador Iverlan Moreira Barbosa que, após declarar aberta a Sessão convidou o
Vereador Marcelo de Oliveira Almeida para fazer a leitura da Bíblia Sagrada.
Prosseguindo determinou o secretário que efetuasse a chamada dos Srs.
Vereadores para verificação do Quorum legal, constatando a presença de todos.
Estiveram presentes na sessão os servidores: Weverton Alves dos Santos Silva,
Paulo Henrique Lima Dantas – Procurador Geral e Débora de Jesus Souza –
Auxiliar de Serviços Gerais. Ato contínuo o presidente colocou em discussão as
seguintes atas: Ata nº 034/2017 da Sessão Ordinária do dia 18 de outubro de
2017; Ata nº 035/2017 da Sessão Ordinária do dia 06 de novembro de 2017 e Ata
nº 036/2017 da Sessão Ordinária do dia 20 de novembro de 2017; Ata nº
037/2017 da Sessão Extraordinária do dia 24 de novembro; Ata nº 038/2017 da
Sessão Extraordinária do dia 24 de novembro de 2017; Ata nº 039/2017 da
Sessão Ordinária do dia 29 de novembro de 2017; Ata nº 040/2017 da Sessão
Ordinária do dia 04 de dezembro de 2017; Ata nº 041/2017 da Sessão
Extraordinária do dia 14 de dezembro de 2017.Não havendo discussão as atas
foram aprovadas por unanimidade na forma do Regimento Interno. Dando
continuidade o Presidente determinou o secretário da mesa que procedesse a
leitura do EXPEDIENTE constante de: INDICAÇOES NºS 419/2017 a 423/2017
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 APOIO para que o Governo do Estado
disponibilize a instalação de serviços de Oncologia no Hospital Meridional no
município de São Mateus no Estado do Espírito Santo – Aprovada por
unanimidade; MOÇÃO DE PESAR pelo falecimento da Sra. Eva Gomes Ferreira,
Aprovada por unanimidade; JUSTIFICATIVA DE AUSÊNICA da Vereadora
Valdirene Alves Santana, justificando sua ausência na Sessão Ordinária do dia 04
de dezembro do corrente ano, Aprovada por unanimidade. Não havendo matéria
na 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: Não poderia deixar de agradecer a todos
e dizer quer foi um ano de muito aprendizado, um ano de muita briga mais
também foi um ano de amadurecimento para a gente eu acho que ao final nós
chegamos com uma Câmara mais forte, uma Câmara que com certeza tem
mudado a avaliação dos vereadores de todas as cidades eu acho que isso aqui
nós somos unânimes em admitir que as pessoas que gostam do Edvan, pessoas
que gostam do Marcelo e gosta do Derico, tem visto uma vontade de tentar
mostrar um algo a mais, não aquela mesmice, que se negava em fazer audiências
públicas, se negava em discutir projetos, se negavam em achar soluções
melhores. Nessa Câmara eu acho que nós já tivemos uma grande vitória neste
ano, venceu o bom debate, venceu as idéias as pessoas começaram a entender
que as divergências elas fazem parte do parlamento e muita das vezes as
divergências é para melhorar, aquela mancha que se tinha das pessoas que
estavam se divergindo porque estava com interesse de ter tal coisa ou de
beneficiar, ou sacanear determinada pessoa desculpe pelo uso da expressão,
isso ficou para trás, porque viu se aqui que na verdade o que nós queremos é um
município melhor, um município que funcione melhor que a gente tenha uma
questão nas finanças do município muito mais responsável, eu acho que nós
conseguimos isso, que o vereador ele saiba cada dia que o papel dele é muito
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importante e como nós somos uma Câmara que votamos eu acho que nunca foi
votado tantos projetos em um ano Iverlan, foram quase 50 projetos de leis
votados e essa Câmara mostrou que ela não está em descompasso com o
cidadão Pinheirense, ela quer fazer uma mudança, não só uma mudança da boca
para fora, mais uma mudança de postura e uma mudança de atitude e eu acho
que com muita luta e com muita briga eu consegui, de certa forma às vezes eu fui
até meio chato provocando um colega, alfinetando ou debatendo as vezes
algumas coisas de forma mais ásperas, mas de certa forma eu tirei muita gente
da zona de conforto e que percebeu que a minha intenção nunca foi de criar
embaraços ou de criar dificuldade mas chamar nós vereadores para a nossa
responsabilidade de votar com consciência, de votar com segurança para poder ir
lá fora parar e passar da porta e explicar para o munícipe que votei porque eu
ouvi quem era favorável e quem era contrário e decide que o melhor era ser
favorável ou então eu votei contra e ouvi quem é favorável e quem era contra e
nesse momento eu decidi que deveria votar contra, e eu acho que nós trouxemos
isso aqui esse ano para essa Câmara e eu acho que é uma coisa muito boa, o
vereador Fernando que é o titular do mandado não está aqui, mais eu agradeço a
ele por ter me dado a oportunidade de ter me deixado aqui esse período não sei
se estarei aqui ano que vem, mais agradeço a ele porque tive dissabores, porque
nós não podemos achar que foi tudo uma maravilha, mais num todo eu tive mais
alegria tive mais felicidade, tive a oportunidade de mostrar para o cidadão
Pinheirense e para os colegas vereadores como é o meu trabalho, como é o meu
jeito de ser, tinha algumas pessoas que não me conhecia e que conheceram,
acho que percebeu que eu não sou uma pessoa de ficar com duas palavras eu
tento manter uma posição mais também não sou intransigente, já mudei posição
por entender que o plenário pensava de uma outra forma, poucos dias nós
tivemos um projeto que eu era contrário preferir respeitar a maioria e me recolher,
então assim deixo aqui essa mensagem para dizer para todo mundo que nós
estamos fazendo uma Câmara mais forte entendeu, nós estamos ajudando
Arnobio construir um município mais limpo, o nosso trabalho creiam nisso não
tampe os ouvidos, às vezes as pessoas estão falando, qual vai ser o final dessa
Câmara será que quantos vão voltar, uma coisa eu posso dizer da forma que
estava não estava bom e nós mudamos, nós estamos tentando mudar e o fato de
nós tentarmos mudar pode gerar uma coisa muito boa que as pessoas possam
olhar e falar assim os vereadores que estão ali nunca se trabalhou tanto, nunca
um vereador se indicou tanto, nunca foi tanto acompanhar obras que eu via mais
era Iverlan que fazia esse trabalho de ficar junto com as máquinas de ir junto os
outros vereadores mais ficam na questão do gabinete como se fosse algum
funcionário da Prefeitura e não um vereador legitimo e eu acho que nós temos
aliados muitos próximos na administração que percebeu que fiscalizar não é ser
contra, não é ser ruim, fiscalizar é algo que sempre o que o vereador Edvan tem
feito semanalmente ele tem colocado lá na agenda semanal dele, e ele percebeu
que fiscalizar é algo bem vindo na comunidade e nós podemos ver que as
pessoas te parabenizam muito bem vereador isso ai, ou seja, ele é aliado do
prefeito mais ele também está buscando em fazer uma forma, talvez ele não
tenha aquele beliscão tão forte como nós que temos uma questão mais um pouco
distante da administração, as vezes a gente passa do limite eu não estou aqui
para dizer que não passamos do limite, mais eu também percebo que alguns
colegas também passam dos limites com a gente, naquela questão de querer nos
derrotar e eu tenho sempre uma visão de querer dizer que posso até perder, ser
derrotado, mais me vencer é difícil, porque eu sou chato e continuo e vou
continuar, e eu acho se que se não fosse assim eu nem teria sido candidato,
porque poucas pessoas sabem que foi uma saga para mim disputar a eleição,
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ganhei, mais não conseguir continuar, mesmo assim não desistir de ser vereador
conseguir estar aqui. Então assim eu reconheço que não é fácil me vencer, mas
sou uma pessoa de convicções, às vezes muito forte que as vezes acaba gerando
um atrito, mais sou um cara que nunca neguei o diálogo com ninguém, nunca
deixei de conversar com nenhum vereador, nunca deixei de apresentar a minha
idéia sempre fui atrás, sempre tentei, as vezes alguns projetos pode ter soado
que tentei fazer populismo, mais nunca tentei fazer, teve algumas coisas que
realmente eu me indignei porque eu sou um cara que sempre que eu sentir que
existe alguma coisa que estar querendo me prejudicar ou fazer alguma para me
desdenhar eu fico muito indignado. Então todas as vezes que quer me cutucar é
só fazer isso que vai conseguir, porque eu não fiz isso tudo que diz que eu fiz
para chegar aqui e ficar como um lorde para as pessoas ficarem o tempo todo
olhe lá o Lucas, é muito educado, não, eu sou muito educado até certo ponto
depois eu sou igual a um monte de gente aí, eu tenho educação mais também eu
tenho limites, eu não sou muito de aceitar algumas coisas que tentam fazer
principalmente quando é para me provocar ou tirar do sério. Acho que embora
seja difícil para alguns eu fui mais aliado da administração do adversário, porque
nós votamos quarenta e oito projetos e eu votei somente em três de forma
divergente, aqui no plenário, dos vereadores mais próximos, e todas as outras
oportunidades, ou seja, estatisticamente falando mais de 95% dos projetos eu
votei conforme a administração queria, mesmo sendo contra muita das vezes a
regime de urgência, mesmo sendo contra as vezes ao horário de sessão e tenho
muita fé em Deus que um dia eu vou conseguir ver uma extraordinária a noite,
vou realizar esse desejo meu. Mais num todo eu acho que conseguir passar a
minha mensagem, mesmo sendo pouco tempo mais a todos os meus colegas e
as pessoas que acompanharam nosso trabalho, e eu acho se eu voltar o ano que
vem tem algumas coisas que nós vamos estar mais maduro, então assim vai ser
poupadas algumas coisas mais acho que eu estando aqui nós sempre estaremos
em debates, argumentando lendo todas as vezes que eu tenha que explicar um
projeto vou explicar, como fiz na sessão passada, tinha um amigo nosso
querendo ser o papai noel e eu não deixava ele ir, mais agradeço a forma que eu
fui recebido também pela Casa, aprendi com cada um de vocês, aprendi com
OSMAR, MARCELO, ANDERSON, PABLO, DERICO, CLEOMAR, VALDIRENE,
PEZÃO, EDVAN e IVERLAN, cada um de vocês me ensinaram alguma coisa, as
vezes as pessoas pensam assim, Lucas fica aí querendo mais cada um de vocês
me ensinaram algumas coisas ou algumas atitudes que eu tomava no início
quando entrei, percebi que não valia tanto a pena preferir deixar pra lá, então são
coisas que só o amadurecimento vai trazendo pra gente nesse curto espaço de
tempo eu já consegui. Então deixo um abraço a todos um feliz natal, um feliz ano
novo a todos. Muito obrigado. Usou da palavra o Vereador ILDERICO
GONÇALVES SILVA após os cumprimentos........assim se pronunciou: Hoje
quero falar aqui de um requerimento que eu, Fernando e Osmar fizemos no dia 07
de março de 2017 ao deputado Gildevan, solicitando que ele intercedesse junto
ao DETRAN para que fosse sinalizada todas as ruas do nosso município, e hoje
por felicidade chegou até a mim que o DETRAN aceitou e vai vim aí para ver o
que tem que ser feito para que o município muda, ai eles vão vim aqui. Então isso
é um trabalho árduo, de formiguinha e foram várias vezes que nós fomos em
Vitória. O secretário IVAN tem novidades e não vou falar aqui porque é surpresa,
mais você vai ter uma surpresa boa, o município o ano que vem através de um
pedido nosso vai chegar uma coisa muito boa para a saúde. Então IVERLAN o
que LUCAS falou aqui, que as vezes quem bate aqui mais caloroso mais o
respeito é muito, e todo mundo respeita uns aos outros e se não houver
divergência, esse negócio de toda a maioria isso é burrice, você concorda comigo
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presidente que tem que ter divergência? Então às vezes Colega Edvan,a gente
chega aqui mais caloroso e você envermelha, que é só provocar que você
envermelha que nem um pimentão, mais você pode ter certeza saiu ali acabou,
então o nosso intuito cada um com a sua forma, Valdirene tem uma, Welton tem
uma, Anderson, todos nós, mais pode ter certeza eu vejo essa Câmara diferente,
eu não estou aqui querendo criticar o passado não, mais cada um com sua forma
de trabalho e quer que o município melhore, quando vocês vão a Vitória tem
gente que fala vão fazer o que? Eu falo assim pode ter certeza que eles estão
correndo atrás para o município e se eu pudesse eu nem ia a Vitória porque eu
detesto ir a Vitória, mais infelizmente nós escolhemos o lado político e aí nós
temos que ir quantas vezes que for o necessário para busca algo para o nosso
município. E vocês podem ter certeza que iremos conseguir, não só eu, Pablo,
Osmar e Lucas, mais todos nós estamos incluídos nessa luta e não tem isso não,
o prefeito sempre fala, não importa quem estar dando a gente tem que pegar que
seja Freitas, que seja Foleto, que seja Casagrande, se ajeitar alguma coisa lá em
Brasília também, porque nós estamos precisando e o município está precisando
muito de ajuda. Gostaria de agradecer ao Governo do Estado que a medida que
foi feita esta semana, que diz que Arnobio estava soltando foguete e dançando
em Vitória que vai ajudar 68 municípios, ou seja, é muito dinheiro não sei mais
dinheiro e chuva qualquer hora que chega é bem vindo. Então a gente tem que
agradecer a quem está nos ajudando e se futuramente for outro governador
iremos sim atrás também, ele tem que respeitar o povo de Pinheiros
independente se teve voto aqui ou não, é o governador dos 78 municípios e não
de meia dúzia, eu quero aqui agradecer a cada um de vocês e se por ventura
magoei alguém, me desculpe, respeito a individualidade de cada um. Secretário
Ivan, sei da sua vontade e da sua dificuldade, espero que o ano que vem consiga
fazer esses convênios para trazer mais médicos, passou um ano e nós não
conseguimos fazer isso e eu espero que as coisas melhore financeiramente para
a prefeitura e consigamos realizar o sonho do povo de não precisar ficar aí de
porta em porta para conseguir um psiquiatra, conseguir uma ginecologista. Vamos
continuar cobrando dos Secretários, não é que eu estou aqui falando e
agradecendo a você pela sua postura, pelo seu empenho que a gente vai deixar
de cobrar não, tanto que eu espero que ano que vem não fique um ano sem
remédio, esse aí foi no passado eu sei que teve dificuldade na licitação mais o
povo mais humilde é o que mais sofre, não tem condições de ficar um ano sem
remédio. Mais no mais amigos e colegas eu desejo um feliz ano e natal com a
ceia farda com a família e que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado. Usou
da palavra o Vereador CLEOMAR SOARES DE SOUZA após os
cumprimentos........assim se pronunciou: Gostaria de aproveitar que o nosso
secretário de saúde está aqui hoje e dizer que fizemos algumas cobranças com
relação ao incentivo aos agentes comunitários de saúde e eles nos cobraram que
assim que esse recurso chegasse e alguns já falaram que chegou na sexta-feira,
que se fosse disponibilizado para o recebimento dos agentes de saúde, eu estive
na prefeitura juntamente com o vereador Edvan o vereador Welton que estava
perto na hora e o vereador Marcelo que estava na hora e fomos até o secretário
de finanças e pedimos agilidade, porque o incentivo chega e por uma coisa ou
outra fica passado muito tempo, eu lembro que no ano passado foi pago em
fevereiro e os agentes comunitários a maioria 98% vão tirar férias agora em
janeiro. Então queremos pedir a essa classe juntamente com o vereador OSMAR,
DERICO, o vereador ANDERSN que é enfermeiro também e a gente queria pedir
também Secretário IVAN o seu apoio nesse sentido, chegando este que você
possa estar junto ao secretário de finanças disponibilizando para que os agentes
possam estar recebendo em suas contas o seu dinheiro, esse dinheiro que vem
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do Governo Federal que é repassada em todos os municípios para que eles
possam ter umas férias mais tranquilas espero sua compreensão. E parabenizar
também pela chegada dos medicamentos que agora sim as pessoas estão muito
satisfeitas porque vão até a farmácia básica e estão encontrando medicamento
para pressão alta, para diabetes para outros problemas de saúde e muitas vezes
a pessoa não tem a condição financeira para poder estar comprando e as vezes
na farmácia não encontra medicamento. Então parabenizar essa Casa de forma
geral pelo trabalho e pelo empenho e a dedicação em estar apoiando o
funcionalismo público e a essa classe que é muito importante aqui, principalmente
na prevenção e aonde o agente comunitário atua é na prevenção das doenças é
encaminhando o paciente até o médico porque é uma coisa muito importante que
é uma coisa trabalhosa e é muito importante para o município. Dizer também
secretário dentro da possibilidade que o estado e o Governo Federal. Gostaria de
pedir a você Ivan que dentro das possibilidades que você olhe esta questão que
está acontecendo dentro do nosso município, o grande número de pessoas que
estão com pedra nas vesículas e a gente olha assim e fala que três mil reais para
custear esta cirurgia é barato, mais não é barato porque a pessoa pobre não tem
condições de pagar e a gente colocar na AMA e eles joga no sistema e Governo
do Estado não libera, já aconteceu comigo não libera, então a gente tem que
tentar ajudar de alguma forma porque o ideal era ser totalmente de graça mais a
gente sabe que o governo não está repassando os valores dessa cirurgia as
vezes a população infelizmente passa por grandes transtornos e ai como você é
secretário de saúde você tem influência também no meio político como cada
vereador aqui tem e então nós poderíamos fazer um pedido aos parceiros
deputados, porque cada um aqui tem o seu deputado para estar vendo esta
questão em Vitória com o Governo do Estado para ver se consegue colocar um
especialista nessa área, pelo menos na Rede Cuidar em Nova Venécia que possa
estar atendendo a população, porque a população aqui de Pinheiros sofre nesse
sentido daí porque a quantidade de pessoas que nos procura. Gostaria de
parabenizar essa Casa de leis pelo brilhante trabalho durante esse ano, desejar a
todos um feliz natal um próspero ano cheio de alegria e com muitas conquistas
para o nosso município e para o nosso povo. Muito Obrigado. Usou da palavra o
Vereador PABLO RENAN DO NASCIMENTO PEREIRA.................... após os
cumprimentos........assim se pronunciou: É uma alegria muito grande estar
terminando o ano com a última sessão e um saldo tão positivo como foi
apresentado por alguns vereadores aqui, é claro que com o passar do tempo a
gente desanima, a gente fica triste só que é muito melhor você levantar e vencer
a decepção do que se fosse o contrário. Então assim eu encerro esse ano com
uma avaliação muito positiva da Câmara de Pinheiros, assim como o Lucas e o
Derico falaram a questão de muitas vezes falarem e discutir, mais a algo que eu
acho interessante entre nós que eu nunca vi por mais que tenha momentos de
alterações aqui, ninguém nunca faltou com o respeito com ninguém e o mais
importante dentro da democracia é isso, é saber falar e saber ouvir e nunca agir
com falta de respeito com o próximo. Então eu acredito que não estive tão
presente aqui nas outras legislaturas, eu vinha muito pouco, mais eu percebo a
grandeza dessa legislatura, dessa Casa em relação ao cuidado com o próximo, é
até engraçado que a gente pode ter os nossos problemas as nossas divergências
aqui, mais eu já testemunhei é essa a fala de vereadores de grupo de lá e de cá,
às vezes fala de um vereador um grupo defende e fala de outro o outro grupo
defende isso é bonito de ver, porque por mais que exista as nossas situações
divergentes aqui a falta de respeito não tem, eu sei que cada um tem a sua marca
a sua particularidade o seu jeito de trabalhar, uns mais incisivo, uns cobram mais,
uns fiscaliza mais, uns legisla mais, uns acompanha mais, porém cada um faz do
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seu jeito. Tem as redes sociais, porque muitas das vezes o que o Welton faz na
comunidade dele às vezes a cidade toda não ver, mais a comunidade dele sabe
da presença dele do que ele está fazendo, outro dia eu falava com alguém lá do
Sobrado, olha vocês não tem noção o tanto que Iverlan faz lá para o Sobrado,
Lucas chegou agora e já faz várias visitas para os assentamentos e várias
regiões, lá no Vila Fernandes, o Anderson na comunidade Santa Rita naquela
região, o Marcelo, o Derico o amor que os agentes de saúde tem por ele, por
Osmar por estar lutando pela classe, Valdirene também uma mulher guerreira luta
com unhas e dentes para as famílias do campo, o Edvan com esportes. Então é
uma alegria, sabermos que nossa cidade hoje tem onze vereadores que
representa bem e que fazem valer, então eu termino o ano feliz de fazer parte
dessa Casa, de ser vereador e em algum momento eu já desanimei, eu desistir ou
deu vontade de sair da comissão, sair disso mais eu falo, que bom que eu
permaneci, que bom que eu estou aqui até o final, porque eu sei se cada um
contribuir com o seu melhor vamos ter o Pinheiros que tanto sonhamos. Hoje nós
tivemos oportunidade de se reunir com Arnobio, até brincava com ele os
vereadores da oposição fizeram uma reunião com o prefeito, três horas de
reunião e que reunião gostosa, que reunião boa de muita sinceridade, Arnobio
sendo muito sincero nós sendo muito sincero e ao final da reunião nós fizemos
um balanço de que todo mundo quer o melhor para Pinheiros, talvez o nosso jeito
de querer o melhor para Pinheiros é um jeito diferente do dele. Então como é
maduro tudo isso, ver hoje que todo mundo que tem um poder, uma autoridade
eletiva, alguém que foi eleito pela comunidade e pelo nosso povo quer de fato o
bem para o nosso município. Então eu faço uma avaliação muito positiva, orgulho
de todos vocês, peço perdão porque eu até estava em uma reunião com o padre
Honório e as lideranças IMST e MPA e todo mundo, e uma senhora levantou e
disse assim: Pablo eu não entendo porque você é um jovem de igreja e você
briga tanto na Câmara você tinha que ser mais calmo as vezes você é nervoso
demais, ai eu falei assim: Minha senhora todo ser humano quando ele sente,
quando ele acredita que está sendo injustiçado, quando ele ver alguma coisa
errada ele vai à luta não era contra os meus amigos vereadores, mais era contra
uma situação que eu fui desfavorável e eu precisei falar, porque uma coisa que eu
aprendi na vida, principalmente na igreja, que nós devemos ser sempre
verdadeiros uns com os outros, então não adianta nada as vezes a gente não
falar, não expor aqui a nossa insatisfação e ficar lá depois só lamentando e
jogando em redes sociais, muito melhor discutir de forma madura aqui dentro da
casa. Então expliquei para ela e falei não que eu sou nervoso, porque nós temos
que dialogar, debater a Câmara hoje e sempre foi uma Câmara madura, que o
pessoal sabe falar, eu já conversei com Edvan em relação a isso, as vezes as
pessoas interpretam mal a nossa forma aqui, acredito que a nossa honestidade, o
nosso caráter isso não estar no tom de voz, não adianta falar baixo ou falar alto
isso ai não influencia em nada. Então termino positivamente, agradeço a vocês e
peço perdão, e só para terminar eu queria fazer um convite a vocês, padre Jonas
o nosso pároco pela primeira vez na história está fazendo onze dias de festa para
o nosso padroeiro e nós sabemos que a festa do padroeiro é a maior festa
religiosa da cidade do município, com missa todos os dias começou domingo às
19h e alguns dias às 06h da manhã e 11:45. E eu queria fazer um pedido especial
aqui agora para vocês meus amigos e irmãos, dia 27 é o dia do encerramento da
festa do padroeiro da nossa cidade, somos sim autoridades desse município e eu
queria convidar todos e meu amigo Osmar também que professa a fé em outra
igreja, mais ficaria muito feliz com sua presença de participar conosco dia 27
feriado municipal tem uma carreata que começa às 9:30 da manhã no posto
Nortão e depois aqui com a missa na matriz, e olha como seria bonito se a cidade
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visse, os vereadores unidos juntos orando por nossa cidade eu acho que vai valer
muito a pena se a gente conseguir chegar lá e fechar com chave de ouro a festa
do nosso padroeiro. Muito obrigado. Usou da palavra o Vereador EDVAN SILVA
ALVES, após os cumprimentos........assim se pronunciou: Estou muito feliz por
mais um ano que se finda e pelo primeiro ano de mandato, e como eu já falei
anteriormente aqui, eu particularmente fiz aposta certa quando escolhi Arnobio
para caminhar juntos, pelo o que ele tem feito pelo nosso município, e vai fechar o
ano com mais uma façanha, teve alguns professores DTS encabeçado pelo Max
Bruno popular Batata procurou alguns de nós, me procurou individualmente,
procurou Marcelo coincidente a pessoa que eles mais procuraram foi a Valdirene
e acabamos encabeçando juntamente com eles uma luta para que fosse pago a
rescisão deles esse ano, nós tivemos a notícia hoje positiva que vai ser pago,
depois de dezesseis anos todos os contratos e todas as rescisões de contratos de
DTS ou qualquer espécie vai ser pago esse mês, eu acredito que essa semana
ainda, a gente fica muito feliz por Arnobio atender esse pedido de todos os
vereadores e dos contratados, a gente fica feliz porque a gente sabe da
necessidade do dinheiro, da importância para as famílias e para o comercio em si,
que ele pode ser investido nas compras de natal e fim de ano, então para o
município é muito bom e já vou deixando mais uma vez os meus parabéns para o
nosso prefeito Arnobio e parabenizar a vereadora Valdirene por encabeçar essa
luta. Cumprimentar o meu amigo Pablo dizer que eu fiquei feliz em saber que
mais uma vez um dos vereadores mais atuantes a gente fica feliz, que pena que
foi em um site que não tem muita credibilidade aos olhos de algumas pessoas,
mais parabéns, eu fico feliz em saber que nossos colegas tem o reconhecimento
a gente fica muito feliz. Nem tudo são flores, tenho que deixar aqui minha
indignação, minha insatisfação, semana passada eu tive uma notícia muito triste,
no meio político alguns meses consegui marcar com o ex secretário de esportes
Max da Mata uma conversa com ele, na ocasião foram mais dois esportistas com
a gente, o colega vereador Welton foi também, acompanhou para reivindicar
melhorias para o assentamento na área do esporte, e tivemos uma conversa
muito produtiva, no dia que nos atendeu foi o subsecretário Fábio Luiz, não sei se
ele está ainda, mais na época foi ele que nos atendeu onde eu levei um projeto
que todo mundo sabe da minha militância no esporte, tenho um projeto particular
dos meninos de 09 a 17 anos no futsal e a gente tem uma dificuldade como todos
tem, e fomos buscar uma ajuda junto ao secretário de esportes do Estado, porque
fui lá e pedi 20 cones, 20 coletes, 6 bolas para as categorias, porque tem os
tamanhos diferentes, e no dia nós saímos bem confiantes. Independente de
partido político e com quem vocês vão ficar eu acho que vai dar para atender
vocês, porque são coisas que tem lá na SESPORT, fica lá encostado cones,
bolas fica encostado lá, e então nós saímos muito confiantes depois não tivemos
retorno, mandei mensagem alguns dias e nem responder coisa que ele fazia ele
não respondeu, e na semana passada eu fiquei sabendo que uma pessoa ligada
ao Governo determinou que eu não fosse atendido pelo fato ser irmão de Paulo e
que politicamente não ia contribuir com nada, fiquei triste e ergui minha cabeça
porque consegui outros patrocínios para os meninos e estou buscando mais
parcerias e Deus sabe de todas as coisas, isso que a pessoa me tirou eu acredito
que vou ganhar em dobro lá na frente essa é a parte porca da política eu tinha
que deixar a minha indignação eu não poderia deixar de falar para vocês verem
que eu não fui para face e para watts zap denegrir ninguém, deixei quieto e no
momento certo a resposta vai ser dada. Eu queria aqui como eu já falei que fico
muito feliz em fazer parte dessa Câmara, aprendi muito com os colegas, com as
divergências, com as diferenças de pensamentos de cada um e a gente vai
aprendendo e então a gente fica feliz em está fazendo parte desta Casa.
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Gostaria de parabenizar a Valdirene pela pessoa que ela é fiscalizadora, ali sim é
fiscalizadora eu falo porque acompanho o dia a dia quando ela está na prefeitura
ela quer documentos e todos os projetos que vem ela pede e a gente acaba
aprendendo dessa forma com ela. Então assim deixo aqui a minha admiração não
desmerecendo ninguém porque com cada um aqui eu aprendi um pouco nesse
mandato, nesse primeiro ano, nosso presidente já falei várias vezes aqui, então
dispenso os comentários aqui da minha admiração e falar o que eu aprendi, vou
fazer até uma pré-campanha aqui eu acho depois de um ano vendo como
presidente eu me sinto preparado para ser presidente, sua determinação, sua
coragem, da sua hombridade eu não estou falando da boca para fora e nem fazer
nome com ninguém é o que eu vejo, eu gosto de ser sincero eu não sou
demagogo de parabenizar pela condução da casa e a gente sabe que as vezes a
gente erra e procura acertar e eu sei que você sempre fez isso, eu falo nós a
Mesa Diretora todos projetos que passa por lá nós reunimos e até o próprio
Cleomar falou que principalmente no início do ano nunca tinha se reunido tanto a
Mesa Diretora porque em outros mandatos ele não viu isso, então a gente fica
feliz em fazer parte do processo e que você siga esse caminho e continue nessa
linha e quem sabe ai pode ter uma reviravolta e possa estar com a gente um
tempo a mais. Então assim falar dos colegas vereadores como eu falei cada qual
dentro de suas características como o Marcelo eu aprendi muito com ele eu ando
muito, com ele por causa do dia a dia ele estar lá prefeitura, então assim o PL07
foi um divisor de águas na vida do meu mandato porque a parti dali eu entendi o
que era ser vereador, o que era saber buscar e saber o que estava
acontecendo,tudo das coisas que eu falei no plenário não foi da boca para fora,
eu vou lá e pergunto vou no jurídico as pessoas responsáveis e todos os votos
que eu dei esse ano favorável quanto contrário foram votos conscientes, não
foram votos para bajular e nem agradar ninguém, foram votos conscientes,
poderia estar errado, o tempo vai dizer se eu errei ou não mais no momento que
foi empregado foi um voto de consciência com muita tranqüilidade. Agradeço
todos os servidores da Casa pela atenção. Muito obrigado. Usou da palavra o
Vereador ANDERSON ELER após os cumprimentos........assim se pronunciou:
É um orgulho muito grande estar aqui com todos vocês não tirando ninguém,
Ivan eu queria dirigir a palavra a você primeiramente para falar uma coisa que a
meta de 2018 que eu acho que tem que ser cumprida. Primeiro, conseguir uma
pessoa para sala de vacina para o Sobrado que já virou uma coisa banal,
pessoas tem que pagar cinquenta reais de taxi para ir vacinar uma criança, outras
coisa básica que é o transporte das pessoas de hemodiálise que possa resolver o
mais rápido possível essa pendencia. E outra é muito difícil, me emociono porque
foi uma grande luta chegar aqui, cada um sabe a dificuldade cada chegou aqui e
cada um sabe o que passou no seu caminho. Então até infelizmente a poucos
minutos atrás uma grande colega minha infelizmente sofreu um derrame um AVC,
eu peço oração para ela que ela possa se recuperar fiquei muito triste. Quero
parabenizar você Ivan pelo seu empenho, sua dedicação eu sei dos esbarros que
você tomou, você perdeu os cabelos da cabeça, você virou hipertenso subiu a
pressão, então eu quero te parabenizar meu amigo, você teve dificuldades, mais
você está rompendo e a gente só cresce caindo, não é subindo não porque
quando cai o camarada aprende. Então eu quero ser muito transparente e eu
quero que as palavras saiam do meu coração, porque eu acho mais importante é
a sinceridade. E outra, eu quero desde já agradecer porque eu fui um vereador
antes de LUCAS e depois de LUCAS, se eu estivesse indo para a guerra sem
conhecer LUCAS eu seria o primeiro a tomar tiro eu acho que iria ficar tão doido,
mais depois eu conheci LUCAS eu falava agora estamos unidos e eu vou prestar
mais atenção e vou ficar mais minucioso. Lucas você contribuiu muito com essa
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Câmara e eu estou te falando assim não é de boca para fora, você é um cara que
pode ser aproveitado, você é um cara que tem a inteligência excepcional eu estou
te falando do fundo do meu coração, nada que eu estou falando aqui agora é da
boca para fora, quero dizer que você é um cara minucioso que abriu nossos olhos
e toda vez que eu pedi Iverlan para dar mais um tempo para nós organizarmos
isso ai, porque LUCAS bateu em um assunto que na frente vai prejudicar o
município e então nós ouvimos. E a todos que estão aqui presente como se
configurou que se tem quatro para um lado e seis para o outro eu quero
configurar os quatro que eu não faço parte que é OSMAR, PABLO DERICÃO e
LUCAS perdão a vocês se eu fiz alguma coisa que eu magoei, se eu sair daqui
com algum comentário a gente é fraco nós somos humanos a gente erra, então
eu peço perdão a vocês do fundo do meu coração eu não quero sair pela porta
guardando magoa de ninguém, eu não quero armar para a cabeça de ninguém eu
quero ser um legislador porque eu sempre parabenizo sempre aqueles que vão a
Vitória que vão fiscalizar, que estão em uma escola, que estão em algum lugar.
IVERLAN com suas indicações eu não faço indicação mesmo colocam o meu
nome mais eu não faço indicação mais porque eu quero que faça as que foram
feitas. Então eu quero parabenizar a condução dessa Casa, o presidente
IVERLAN foi muito transparente foi um cara que eu falo essa Câmara jovem, essa
Câmara dá orgulho ao município de Pinheiros cada um no seu quadrado, cada
um com sua maneira de pensar e eu tenho certeza que só os vereadores é muito
mais vamos também falar aos assessores que estão aqui e que ligam faz
indicação, faz aquilo eu quero parabenizar a todos os funcionários da Câmara que
você pede a Marlene, faz isso para mim pelo amor de Deus, MARLENE com o
braço quebrado fala vai lá que eu ajeito. Quero parabenizar ao jurídico que nunca
se esquivou das suas tarefas que correu atrás, que é um cara que me dar
segurança que quando fomos votar o projeto que até nome de vagabundo nós
tomamos aqui no meio da rua para subir o salário de reestruturação na Câmara
eu fui favorável, eu respeito a opinião de cada um eu votei com as minhas
convicções, e essa Câmara gente vocês podem ter certeza é uma Câmara
especial, é uma Câmara com economia, é uma Câmara que ninguém sai daqui
para prejudicar a ninguém, cada procura um melhor para um Pinheiros melhor, só
que muito das vezes existe divergências em cada opinião, gente ninguém
aprende crescendo não, você só aprende caindo, então se eu cometer um erro eu
tenho que lutar para acertar, então é isso que eu busco em todos vocês. E outra
coisa IVERLAN que essa é uma briga que todos devem se engajar, porque no dia
que foi votado nós temos que votar coisas que não prejudique alguém nós vamos
cortar o plano de carreira dos professores, não é segredo todo mundo sabe disso
foram os dez e cortar em que sentido porque teve um aumento e infelizmente
aquela bola de neve foi freada. E eu no dia participei de uma reunião e eles
pediram, tenham compaixão dos PCS que subiu 90 reais das pessoas, pessoas
que estão se dedicando e dando a vida indo para outro município fazer seu
doutorado o seu mestrado então tem que valorizar essas pessoas também, é um
compromisso que eu tenho e os outros vereadores possam engajar nessa luta,
porque são pessoas que tem que ser conhecidas. Eu quero também IVAN que
você possa intermediar esse incentivo dos agentes, como Dericão colocou no
início do ano nós colocamos agora no final, juntamos com todos os vereadores
então vamos dar dignidade porque esse dinheiro talvez para uns não faz falta
mas para eles que lutam muita das vezes com dificuldade que possam se
beneficiar com esse dinheiro que é muito importante. Hoje eu fui na secretária
com muita alegria quando eu vi aquelas pessoas pegando aqueles
medicamentos, a farmácia cheia, o povo na bonança eu fiquei muito feliz. Então
você pode ter certeza IVERLAN eu não vou falar dos outros mais por mim você foi
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o melhor presidente que já existiu, pela transparência, pela seriedade, não tem
gato no saco ou é ou não é eu falo, então porque eu falo isso porque um vereador
só não é muita coisa não, uma Câmara unida pensando de forma divergente ou
não ela faz crescer, ela faz entusiasmar as pessoas e o presidente está aqui não
só ele mais como a Mesa Diretora que muito das vezes está presente nas
comissões para assinar e para buscar, existe alguns projetos que vão ser votados
que depende de votos, depende de aval, depende de discussão, alguns projetos
muito das vezes criam impactos e muito das vezes criam incertezas em um
vereador porque a gente sabe que o futuro a Deus pertence e não a nós. Então
eu quero dizer que este ano foi um ano de muita sabedoria para mim e eu tenho
certeza que todos vocês aprenderam muito, e eu acho que essa Câmara vai dar
resposta à sociedade a altura com pessoas que querem a mudança, o Executivo
quer a mudança de Pinheiros. A colega Valdirene é a única mulher que eu peço a
Deus que fortaleça ela porque ela está grávida, daqui uns dias ela dará à luz.
Então assim muito obrigado VALDIRENE por contar com você aqui nessa
Câmara, a todos os assessores que levem um forte abraços à suas famílias,
aqueles que não estão se sintam abraçados e eu quero dizer muito orgulho de
fazer parte dessa gestão, eu quero agradecer a todos e um feliz natal para vocês
que o menino Jesus possa entrar no lar de vocês e reformar a vida de cada um e
que tenha um ano de muita prosperidade e amor. Muito obrigado. Não havendo
mais oradores o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou
encerrados os trabalhos desta sessão ás 22:10 (vinte e duas horas e dez 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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