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Ata nº 004/2018 da Sessão Ordinária da segunda Sessão Legislativa. Aos cinco
dias do mês de fevereiro do ano de 2018 (dois mil e dezoito), 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 presença de todos.
Estiveram presentes na sessão os servidores: Marlene Andrade de Oliveira
Guzo- Diretora Geral, Paulo Henrique Lima Dantas – Procurador Geral e
Nacielma Souza Paz – Auxiliar de Serviços Gerais. Ato contínuo o presidente
colocou em discussão as seguintes atas: Ata nº 042/2017 da Sessão Ordinária
do dia 18 de dezembro de 2017; Ata nº 043/2017 da Sessão Extraordinária do
dia 20 de dezembro de 2017 e Ata nº 044/2017 da Sessão Extraordinária do dia
20 de dezembro 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: INDICAÇÕES NºS 001/2018 a 023/2018 de autoria dos
Vereadores desta Casa de leis. Não havendo mais matérias para ser lida no
Expediente o presidente determinou a secretária a fazer a leitura da ORDEM DO
DIA constante de: REQUERIMENTO AO PREFEITO, de autoria de todos
Vereadores, convocando o Prefeito Municipal para prestar esclarecimentos no
Plenário desta Casa de Leis no dia 20 de fevereiro do corrente ano, às 8:00 h,
Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias 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: Todos sabemos que esse ano será um
ano eleitoral e ainda hoje a gente conversamos no plenarinho algumas coisas
ligadas a isto, e eu acho que um ano se foi do mandato de todo mundo, é um
tempo que não voltará mais, e penso que devemos deixar essa questão
paroquial essa questão nossa interna na Câmara e se possível a gente poder
evitar em vim até para o plenário com as diferenças, porque está todo mundo
vendo a situação do município e você pode ter certeza não vai sair vencedores,
só está saindo perdedores, as redes sociais é m reflexo do que as pessoas
estão pensando, no face do vereador Welton ele foi criticado, Cleomar, Pablo e
eu, e todas as pessoas estão sofrendo críticas. Então eu acho que nós
precisamos fazer uma reavaliação não só de grupo A ou grupo B, eu acho que
nós temos que fazer como membros políticos do município, se nós estamos
correspondendo com o que o cidadão Pinheirense está lutando e o cidadão está
buscando. Então minha fala é mais nesse sentido para a gente aproveitar o
carnaval e quem for pular o carnaval e quem não for, mais que vá pensando
porque Pinheiros está precisando, disparou a questão dos furtos no município
está um absurdo, nossas ruas, nossa saúde estão precisando e nós estamos
vendo que o prefeito está tentando, mais sozinho ele não salvará o município.
Então eu queria chamar a atenção dos nossos colegas e para encerrar eu queria
de certa forma dizer com todo cuidado possível para que a mensagem não
chegue de forma errada, que tudo o que Pinheiros não precisa nesse momento é
uma disputa política, porque nós estamos vivendo em uma disputa eleitoral de
2012 ainda, e uma disputa eleitoral se ela vier em 2018 vai voltar muita coisa
que está sendo enterrada ainda, nós estamos quase apagando a fogueira, mais
a fogueira vai ser jogada mais lenha em cima e um monte de álcool, e ai tem
muita gente que fala, para Lucas que é fácil falar isso porque ele vai apoiar
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Gildevan e que fala que A ou B não pode ser candidato, eu apoiei Gildevan em
todas as eleições na vida dele a única eleição que eu não apoiei Gildevan foi em
2012 e ele sabia em 2010, foi o maior erro da vida dele foi a eleição de 2012 e
eu falei com ele naquele período, eu fui contra e eu estou falando aqui nesse
momento a mesma coisa que eu falei lá atrás, eu acho que uma disputa eleitoral
do jeito que Pinheiros está agora vai ser um desfavor para o município, cada um
tem o direito de escolher o seu caminho político e nós devemos respeitar eles,
agora eu posso dizer com clareza tudo o que nós não precisamos é daquelas
brigas, da divisão que vai vir para o plenário, eu acho que Arnobio vai ser divido
metade por um lado e metade para o outro vai partir ele no meio, porque do jeito
que estão fazendo aí. Então assim eu acho que quem tem mais proximidade e
acho que nós temos que ter mais responsabilidade começar a conversar,
começar a dialogar porque vim com revanchismo político agora não vai soar
bem, a população não está querendo, a população escolheu Arnobio por causa
da eleição de 2012, a população queria se livrar do que aconteceu e Arnobio era
quem mais apresentava estar longe dessas duas lideranças. Então estou aqui
fazendo esse discurso da mesma forma que critiquei Gildevan que ele foi
candidato em 2012, escrevi uma carta de próprio punho dizendo que ele fazia
um desfavor em vim disputar uma eleição naquela época, eu posso falar porque
eu atirei em um aliado eu fui crítico em quem eu sempre apóie, ninguém aqui
tem dúvida da minha amizade com Gildevan, então assim hoje eu posso falar da
mesma forma que eu falei em 2012, eu acho que é um desfavor a eleição de
Antonio para o município de Pinheiros, eu estou falando na questão municipal
aqui eu acho que nós vamos trazer coisas que até hoje não foram resolvidas,
vão ressurgir coisas e nós vamos partir por um lado que não vai ser o lado da
política, porque em 2012 ninguém venceu perdeu todo mundo, está perdendo o
município até hoje é só ver o jeito que ele está, emendas políticas que não
vieram, lideranças políticas que estão desinteressadas em andar pelo nosso
município por causa dessa briga, porque se lá eles não se entendem, nem entre
eles quem sou eu que estou de fora para ir lá e entender aquele tanto de briga
que existe. Então assim peço que vocês avaliem isso também, os colegas
vereadores que façam uma reflexão, até que ponto uma disputa dessa que vai
ser sangrenta tudo está se desenhando para isto, hoje no grupo eu estava rindo
porque um que votou em Tico elogiou Arnobio, um que fez campanha para
Arnobio não podia, ou seja, já começou é um espírito de tipo assim não é meu e
não é seu é meu. Então, Pinheiros deveria ser o foco principal está ficando
esquecido e a população não vai culpar os dois não, a população vai culpar a
gente. Então da mesma forma que eu levantei a voz contra Gildevan e eu fui
justo, eu acho que eu fiz o certo eu estou fazendo o certo em dizer isso, eu acho
que a democracia emiti que quem quiser disputar pode disputar a vontade, mas
eu não posso dizer com convicção será um desfavor essa disputa, que dispute
um só, que entre em consentimento, que entre liderança, que converse nos
grupos, que converse lideranças de todos os grupos, mais que desistam dessa
idéia, porque essa idéia já mostrou no passado que não trará coisas boas, só
trará brigas entre famílias, entre amigos, entre políticos e colocara o município
em uma situação pior, porque você imagina em um quadro em que ganha
governador de um lado e deputado de outro ai acabou, ai nós podemos entregar
logo o nosso mandato e falar agora estar na mão de Deus e seja o que Deus
quiser, porque nós já estamos sofrendo agora e imagina numa briga dessa. Boa
a noite a todos e muito obrigado. Não havendo mais nada a tratar, o Sr.
Presidente declarou encerrada a presente sessão às 20:49 (vinte horas e 10
minutos) e, para constar, eu ..............................................Edvan Silva Alves – 1º
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Secretário, conferi a presente Ata, que lida e achada conforme será assinada por
mim, pelo Sr. Presidente e demais membros da mesa.

IVERLAN MOREIRA BARBOSA
Presidente

CLEOMAR SOARES DE SOUZA
Vice-Presidente

EDVAN SILVA ALVES
1º Secretário

WELTON DE JESUS PAIVA
2º Secretário

