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Ata nº 005/2018 da Sessão Ordinária da segunda Sessão Legislativa. Aos
dezenove 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, reuniuse 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: Marlene Andrade de Oliveira
Guzo- Diretora Geral,Paulo Henrique Lima Dantas – Procurador Geral e Débora
de Jesus Souza – Auxiliar de Serviços Gerais. Ato contínuo o Presidente
determinou a secretária da mesa que procedesse a leitura do EXPEDIENTE
constante de: INDICAÇÕES NºS 024/2018 a 054/2018 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 DE URGÊNCIA, de autoria da Mesa
Diretora, requerendo urgência para aprovação do Projeto de lei nº 001/2018 –
Aprovado por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº 001/2018 - Altera a Lei
Municipal nº 1.323/2017, de 08 de fevereiro de 2017 que, Dispõe sobre a
reestruturação administrativa, do plano de carreiras, salários do quadro de
pessoal da Câmara Municipal de Pinheiros, cria cargo e dá outras providências e
EMENDA SUPRESSIVA - Aprovada por unanimidade, em votação o Projeto foi
Aprovado por unanimidade; REQUERIMENTO DE URGÊNCIA, de autoria do
Executivo Municipal, requerendo urgência para aprovação do Projeto de lei nº
002/2018 – Aprovado por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº 002/2018 – Altera
o número de vagas do Quadro de Pessoal Temporário Lei Municipal nº
1.353/2017 e dá outras providências – Aprovado por unanimidade;
REQUERIMENTO
DE URGÊNCIA, de autoria do Executivo Municipal,
requerendo urgência para aprovação do Projeto de lei nº 003/2018 – Aprovado
por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº 003/2018 – Dispõe sobre criação de
vagas no Quadro de Pessoal Temporário da Prefeitura Municipal de Pinheiros e
dá outras providências - EMENDA SUPRESSIVA - Aprovada por unanimidade,
em votação o Projeto foi 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 EDVAN SILVA ALVES, após os
cumprimentos........assim se pronunciou: Hoje a minha fala eu dividi aqui alguns
tópicos para poder estar passando algumas informações aqui para vocês, uma
delas eu estive em visita a uns dez dias em uma casa onde eu fui indagado
presidente sobre os projetos que nós votamos o ano passado, as pessoas me
perguntaram se tinha diferença do projeto do Legislativo para o Executivo entre
outras coisas, e eu fiz um levantamento porque eu também não soube responder
no momento, para poder estar levando posteriormente para essa pessoa, e
resolvi trazer para os colegas também que de repente não tem conhecimento,
porque foram muitos no ano passado de repente alguém pergunte ai vocês
estarão informados. Então ano passado nós tivemos 49 projetos de lei
protocolados, desses 49 três estão tramitando ainda, seis foram retirados que
ficou o número de 40 projetos, desses 40 projetos nós aprovamos 28 do
Executivo e 12 do Legislativo, porque tem uma diferença porque são poderes
diferentes e as pessoas acaba achando que está votando a mesma coisa até eu
mesmo quando fui indagado me perguntei sobre isso, e até mesmo que eu fui
me informar e agradeço a Marlene pela colaboração fui lá e ela me passou todas
as informações e as pessoas que quiserem eu tenho a relação dos projetos aqui
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os títulos, se caso procurar eu passo para vocês também quem tiver alguma
dúvida. É outra questão que eu queria colocar aqui é com relação ao nosso
amigo Cleomar, dizer que eu estou à sua disposição que eu estou ao seu lado
para o que der e vier, sei da sua luta e ultimamente a gente está vendo algumas
conversas em grupos de WATS SAP e em alguns lugares, porque a gente sabe
que a maioria das vezes é direcionado para denegrir a sua imagem, hoje a Vila
Fernandes não só a VILA mais como o RANHA e o assentamento NOVA
VITÓRIA e outras comunidades sofrem uma grande dificuldade em relação a
água potável, e eu sou testemunha da sua luta em melhorias na VILA em
relação a água, vocês foram várias vezes e em uma oportunidade eu fui uma
vez na CESAN em busca de solução para esse problema, acompanhei algumas
reuniões com você e Arnobio, que nós estivemos presente pedindo solução
juntamente com o secretário Saulo, e a gente sabe que as coisas não
acontecem da noite para o dia porque se fosse era só fazer uma varinha de
condão eu tenho certeza que o pessoal já estava com a água melhor a muitos
anos lá se depender do seu esforço, o que a gente fica chateado é que tem
pessoas e a gente sabe o sofrimento da população, entendemos e temos que
buscar a solução em conjunto temos que buscar a solução, mais infelizmente
existem pessoas que aproveitam o gancho, não é generalizando mais tem
pessoas que aproveita da situação para denegrir sua imagem, eu não sei se
essa é a palavra certa surgir como salvador da pátria e isso me deixa muito
chateado porque eu acho que as pessoas tem que reconhecer o trabalho saber
da luta e falar a verdade, eu inclusive em um desses grupos teve um dia lá que
alguém comentou sobre a questão da FIBRIA e eu fiz um comentário porque eu
acompanhei, o vereador Cleomar também teve as reuniões onde ele também
pediu a questão dos poços artesianos e mais coisas ainda, tipo assim foi como
uma metralhadora eu senti ali nas respostas e nas mensagens que as pessoas
não queriam que falassem bem de você e eu não entendi o por que também não
entrei em discussão mais encerrei o assunto, e teve três reuniões no
Jundiazinho e no Ranha , eu participei da reunião do Ranha com você e nós
fizemos as cobranças nesse sentindo e na Vila Fernandes o Anderson foi com
você, então assim eu só passei realmente o que aconteceu e não estava
puxando sardinha para nada pelo menos as pessoas tem uma mente pequena e
voltada para o próprio umbigo e aproveita as oportunidade para denegrir a
imagem dos outros entendeu. Continue com seu trabalho quantas vezes precisar
de ir em Vitória e quantas vezes precisar ir no prefeito Arnobio estarei junto com
você para te dar esse apoio e não quero em momento algum que coloque uma
linha no meu nome entendeu, tem que fazer o conjunto, se bate na tecla o
melhor para Pinheiros a melhoria para Pinheiros então não precisa aparecer
ninguém, quem tem que aparecer é o povo e o povo que tem que ser
beneficiado entendeu, então você pode contar comigo para o que der e vier.
Outra coisa, desde janeiro estamos vivendo uma calamidade no nosso município
não é segredo para ninguém não é para mim e não é para a população, não é
para prefeito, não é para os funcionários, a gente sabe que o município vem
enfrentando nos últimos meses, e não se é uma catástrofe ou é uma coisa que
acontece de uma hora para outra e tudo vem no mesmo momento, que é em
relação as ruas que estão todas esburacadas. A gente vê vários fatores
acontecer e uma das coisas que nós tínhamos uma licitação marcada para o dia
03 de janeiro, foi feito a licitação para o serviço tampa buraco a pintura de meio
fio e a capina, para poder dar uma normalizada no município e quem conhece
um pouco aqui o pessoal que está acompanhando no face do nosso amigo
Lucas, que conhece um pouco sabe que tem a parte burocrática, onde a
empresa que ficou em segundo lugar entrou com recurso atrasando tudo e
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depois foi aberto um prazo ainda para a primeira colocada contra razoar e eu
nem sei o que significa eu acredito que é responder, e foi julgado pela CPL que
é a decisão proferida na sessão. Então assim foi encaminhado para fazer todos
os tramites legais que agora não é isso vereador Welton você também que foi lá
tirar essa dúvida e já está normalizado e eu acredito que em breve vai estar
fazendo essa contratação para poder dar uma sanada nesses transtornos que
vem causando no nosso município. E teve outras situações para que isso
acontecesse, a gente vem conversando com o prefeito Arnobio ele sabe da
responsabilidade dele, todas as vezes que nós nos reunimos tanto no
individualmente quanto no coletivo ele não esconde ele fala, eu sei que está
acontecendo isso porque eu tive 86% de aceitação e eu não sei aonde esse
povo tirou isso, porque o caos que estão as ruas de Pinheiros e ele fala isso
abertamente, eu não sei pelo menos comigo quando ele conversa tivemos
algumas reuniões com alguns vereadores e sempre falou o que está
acontecendo no município, ele nunca se escondeu para dizer assim está tudo
perfeito e o que estão falando lá fora é mentira, mesmo porque todo mundo está
vendo entendeu, agora temos que fazer o que? Buscar solução. Se está
vergonhoso está vergonhoso para todo mundo não é só para o secretario, para
prefeito, não é para funcionário não, é para todo mundo, eu particularmente eu
sei da minha parcela de contribuição, vou lá cobro passo as situações, as fotos
que chegam para mim de moradores que reclamam vou reproduzo e vou
cobrando para poder resolver e acredito que muitos colegas fazem isso, vem
fazendo isso ai que é o correto de pedir e de cobrar sem criar um clima de
revanchismo, não sei temos que procurar sanar da melhor maneira possível, eu
acredito que a gente sabe e o primeiro passo do ser humano é saber reconhecer
que está errado e tem que melhorar, esse é primeiro passo, e nós temos essa
consciência e eu falo nós população, e temos essa consciência, agora tem
pessoas que querem tirar proveito da situação sempre, sempre tem um ou outro
que quer tirar proveito da situação, mais acredito que em breve esses problemas
estarão sendo sanados do nosso município e vamos virar a página para poder
arrumar outros problemas. Lembrando aqui do ano passado em uma sessão
alguns colegas falaram de mais do secretário Ivan e botou ele lá embaixo, se ele
não tivesse consciência e se ele não tivesse tranqüilidade ele iria pegar a
bolsinha dele e por nas costas e falar toma o cargo Arnobio que eu não sirvo
para ser secretário não, e essas foram as palavras aqui e hoje ele foi elogiado lá
no plenarinho, então, assim a gente fica feliz por isso, porque sabe que o cara
não correu da responsabilidade e melhorou, então eu acredito que daqui para
frente a licitação vai andar, pelas mudanças que teve lá a licitação vai andar,
então as máquinas estarão sempre concertadas então não vai ter mais aquela
burocracia da licitação e as coisas vão andar, e quem sabe lá na frente outros
secretários vão poder estar recebendo elogios também como foi com IVAN do
inferno ao céu foi ao contrário, então diga-se de passagem isso. Outra coisa hoje
só para finalizar que eu fiquei muito feliz quando o IVAN falou lá,quando nós
tivemos uma reunião com o prefeito Arnobio no mês de janeiro aonde todos os
colegas já receberam essa reclamação, inclusive foi até o vereador Pablo que
levantou essa questão lá, que é a questão dos médicos que saem para almoçar
tudo junto e o pessoal fica sem atendimento, e Arnobio tinha falado que ele iria
resolver essa situação ele ia conversar com os médicos e ia ter uma bonificação
para eles lá, e não sei se vai chegar e IVAN confirmou que vai chegar na
realidade e através disso ia ter essa cobrança por parte deles que não vai
admitir mais que um médico vai almoçar junto com o outro, que vai ter que fazer
uma escala, então o IVAN confirmou hoje que isso vai acontecer, e a gente fica
feliz porque quem tem a ganhar é a população. Só para fechar cumprimentar e
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dar os parabéns a nova coordenadora de odontologia do nosso município e vou
contar aqui para os meninos que o ano passado eu tive uma conversa com ela
para a gente poder tentar levar para a zona rural, inclusive essa idéia surgiu no
dia que tivemos essa reunião lá no RANHA com CLEOMAR onde um cidadão
pediu porque ele estava com dificuldade ao acesso do atendimento odontológico
e eu sugerir que nós fizéssemos um mutirão na zona rural de coisas básicas, ela
prontamente se colocou à disposição e eu conto com ajuda de todos os colegas
para estar cobrando isso do secretário juntamente com ela para a gente poder
estar levando isso ai para a zona rural, no mais um obrigado e boa noite. Usou
da palavra o Vereador LUCAS PAULO GAGNO NASCIMENTO, após os
cumprimentos........assim se pronunciou: Primeiro eu queria contar para vocês
uma história, a história de um cidadão chamado OLUAS gravem esse nome,
OLUAS fazia parte do quadro social de uma empresa que participou de uma
licitação no município de Pindamonhangaba para vender areia para o município
de Pindamonhangaba, após um processo eleitoral OLUAS foi nomeado
secretário responsável da pasta da Prefeitura que comprava areia em
Pindamonhangaba, OLUAS sai do quadro social da empresa e coloca o pai dele
para ser o responsável, agora eu pergunto a todos nobres colegas vereadores,
qual o juízo de valor que nós faremos? Porque a administração pública além de
ser feita por normas gerais processo penal do direito penal que possui crimes ela
possui o princípio basilar, quando eu digo basilar eu digo no termo base, são
cincos os princípios: MORALIDADE, IMPESUALIDADE, LEGALIDADE,
PUBLICIDADE e EFICIÊNCIA, o princípio da MORALIDADE: ele é um conceito
subjetivo que traz a nós como cidadãos a noção subjetiva interna de uma
avaliação nossa, de algo que não é crime mais é imoral, não é crime mais o
princípio define o que é imoral, ou seja, a minha conduta ela não é criminosa
mais ela é imoral aos meus olhos. O que os senhores pensam de OLUAS de
Pindamonhangaba? eu não sei mais fica a história, fica a lição, são personagens
fictícios eu acho se tem tanto medo de falar algumas coisas em Pinheiros,
porque teve muitas pessoas interligadas a minha família que muita gente não
travou a língua para falar teve coragem de falar e tem muita coragem de falar
muita coisa até hoje, Vossas Excelências serão vítimas disso um dia porque
essas pessoas são covardes, elas falam da gente pelas costas elas não
respeitam os políticos do município, elas acham que são seres superiores a nós
e que elas possuem uma qualidade que nós não temos que é a honestidade.
Então eu quero que cada cidadão avalia esta história que eu estou contando e
os colegas vereadores, chega de pessoas que querem vim dar uma de falso
moralista, de honesta, que eu que sou não porque ninguém é honesto por
metade ou é por inteiro ou não é, ninguém é meio honesto ou você é ou não é.
Então eu estou falando isso aqui porque vai chegar um momento que vai ter
coisas que vão ser faladas nessa Câmara e as pessoas precisam entender isso,
eu não tenho medo eu só acho desnecessário, mas quando as pessoas saem
nas ruas propagando e me atacando dizendo o que eu fiz foi para prejudicar A
ou B eu deixo claro que eu sei coisa muito pior, se eu tivesse interesse de atacar
A ou B eu o faria mais o meu interesse não é esse, o meu interesse é sempre na
melhoria do município e o que A ou B faz em relação pessoal deixo para quem
tem o juízo de valor, mais fica apenas uma história fica os laços probatórios, se
alguém quiser pode pesquisar o princípio da Moralidade obrigatório na
administração pública, área técnica de toda gestão do Brasil, não adianta moral
não é crime moral é o que nós como cidadãos portadores de uma ética média
de ser imoral, então a pessoa pode cometer o princípio da IMORALIDADE mais
não cometer crime e eu não estou aqui para ser julgador de costumes como
algumas pessoas costumam dizer, dizer que a gente gosta de fazer
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determinadas coisas porque não gosta de A ou B, porque A ou B é de
determinado local eu não sou assim não façam isso comigo que eu não gosto.
Eu queria dizer Cleomar eu fui na Vila Fernandes eu acho que Vossa
Excelência sabe disso nem por isso eu me senti um traidor ou que esteja te
puxando o tapete, quantas casas possuem na VILA FERNANDES? Na
comunidade 120, eu tenho certeza que você não possui votos das 120 casas,
ninguém é unanimidade nem JESUS CRISTO foi, mais eu acho que nós não
devemos pedir desculpa a Vossa Excelência eu sou conhecedor do seu trabalho
eu sei o tanto que você luta por aquela comunidade, mais eu acho que nós
devemos pedir desculpas é aquela comunidade, todos nós como um todo,
porque a situação que eu vi, a água lá é lastimável é falta de dignidade humana,
e as pessoas acharem porque a gente vai lá para tentar ver se consegue
resolver pode ser algo para atrair não, eu acho que nós somos responsáveis por
todo município eu fui eleito para representar todo o município de Pinheiros, o
que eu estou falando é que nós precisamos assumir as nossas falhas e eu acho
que esta questão paroquial e essas divergências que nós temos, essas coisa
precisam transcender a isso e eu me coloco à disposição, se Vossa Excelência
achar que tem algo no Governo do Estado que posso ajudar eu me coloco à
disposição, porque, porque a comunidade ela deve estar sempre acima das
nossas disputas internas, chega dessas coisas, as disputas nós faremos em um
momento adequado, no momento propício o momento agora é de soluções de
problemas e isso nós não estamos conseguindo avançar. Então assim, eu não
estou fazendo nada escondido de ninguém eu fui convidado a ir lá, eu não fui lá
para falar mal de Cleomar eu não usei o nome dele eu fui simplesmente saber o
que estava acontecendo. Só para ficar claro isto, para não parecer que alguém é
contra Cleomar, nós somos a favor da VILA FERNANDES e de todas as outras
comunidades que precisam ser resolvidas, então assim, se o Cleomar está
querendo somar, se eu estou querendo somar, se eu tiver de falar alguma coisa
eu sempre falei para as pessoas, eu até admito que as vezes eu sou muito
crítico, mais eu nunca fiz crítica pelas costas eu acho que isso não agrega em
nada. Sobre as ruas que eu percorri junto como o vereador Ilderico, era uma
tragédia anunciada me desculpem, quando foi na moção que foi feita ao
secretário por essa Câmara, razão pela qual foi a que eu não iria assinar a
moção porque, porque as ruas de Pinheiros estavam ficando piores eu avisei no
plenarinho, e eu falei olha secretário, na agricultura Vossa Senhoria está indo
até bem, eu tenho que admitir o trabalho, agora as ruas da cidade eu estou
percebendo uma piora, muitas pessoas naquela época me dizia que eu era
oposição ao prefeito, me dizia que eu não sabia de nada que tudo estava ruim
para mim, então isso é uma tragédia anunciada, as ruas não pioraram por causa
das chuvas, apenas acumulou e eu já vinha falando que os bairros estão sujos
por iguais, tem esgoto em todos os bairros, então a gente tem que fazer uma
alta reflexão no sentido de que, se está dessa forma algo tem de errado, porque
às vezes eu vejo uma pessoa falando assim: a população joga lixo mais nem
toda população de todos os bairros não jogam lixo, porque se tem lixo em todos
os bairros isso quer dizer o que. Então quando eu recusei em assinar a Moção,
eu falei isso aqui nessa tribuna e falei no plenarinho eu não vou assinar porque
eu percebo uma piora na secretária de obras, eu percebo uma piora no trabalho
prestado a coleta de lixo, as ruas do município, o esgoto e os buracos, muita
gente não lembra mais eu não esqueci porque eu fui até crucificado por algumas
pessoas por isso, mas é o que eu falo sempre eu sou justo, eu tento ser justo e
da mesma forma que eu vim aqui e falei de Ivan e achava que ele não estava
fazendo um bom trabalho, hoje no plenarinho todas as pessoas foram
testemunhas, eu acho que Ivan melhorou e ele executa um bom trabalho dentro
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do que é propiciado no trabalho dele, dentro do que é ofertado para ele fazer eu
percebo o esforço dele eu percebo a questão de fazer algo de lutar e reivindicar.
As vezes as pessoas me perguntam, mais Lucas porque você faz uma crítica no
face ou você faz uma crítica em uma rede social, pergunte Arnobio quantas
vezes eu mando para ele, quantas coisas eu tenho mandato para ele sugestões,
eu não sou injusto e não façam isso comigo pergunte a ele, LUCAS manda
alguma coisa, LUCAS manda alguma sugestão, existe sugestão minha que é
acatada que eu jamais falei que foi eu, mais fico feliz em poder estar ajudando,
agora existem muitas pessoas que querem ajudar e botam o rabo de pavão, eu
não faço isso, eu só estou falando isso para me defender, quando chega ao
ponto de colocar uma crítica em uma rede social é porque, porque eu estou
sendo muito cobrado e eu não posso me esconder. Sobre esta questão
financeira que Vossa Excelência colocou, que o município fechou positivo eu
queria fazer um convite aos colegas, porque eu sou contra o fechamento dos
colégios no campo, Pinheiros, no Governo do Estado e no Brasil, eu sou aliado
eu vou votar em PAULO HARTUNG mais eu crítico isso nele, crítico hoje,
amanhã e todas as vezes que eu achar necessário, todas as vezes que for
fechada uma escola no campo, no Estado eu vou criticar, porque eu sou contra,
mas o que nós vemos em Pinheiros é o que, o que o Governador fez no Estado
segurou o dinheiro para fazer uma economia para depois fazer um monte de
coisa, e o que está acontecendo em Pinheiros hoje, ai o que muita gente está
falando é o que, que o Governador está matando as pessoas para juntar
dinheiro. Cuidado, cuidado que a população não é besta a população está crítica
e ela estar observando o que está acontecendo, e aquela pessoa que condena
Chico e não quer condenar Francisco ela pode correr em uma incoerência
gravíssima, e eu vou alertar as pessoas disso, eu não vou deixar que as
pessoas façam politicagem com coisas serias, nós precisamos esclarecer para a
população, eu defendo uma política honesta e fiscal porque, porque nós só não
fomos no fundo do poço ainda porque os nossos salários estão em dia, os
salários dos funcionários estão em dia, o salário do prefeito está em dia e do
secretário está em dia, porque se não nó estaríamos no fundo do poço, então a
política fiscal é necessária. Para encerrar eu não concordo com essa questão,
só para ato de informações as contras razões quando a pessoa faz um recuso a
parte requerida ou a parte que sofreu o recurso ela pode contra argumentar dizer
que não é justo o recuso por certas razões, eu não concordo usar a questão
burocrática como defesa, porque, porque nós temos quatorze meses, e eu repito
moção foi feita e eu avisei que as ruas estavam piorando mais falaram que não.
Muito obrigado. Usou da palavra o Vereador ILDERICO GONÇALVES DIAS,
após os cumprimentos........assim se pronunciou: Quero ser sensível a sua luta
da comunidade de Vila Fernandes, eu também fui convidado pela comunidade e
fui na sexta feira, em momento nenhum nós não fomos para crucificar ninguém,
fomos convidados e vimos a realidade da água e eu trouxe a mostra porque eu
acho Cleomar, que não é só você não, essa Casa aqui tem que tomar uma
atitude que nem estar sendo feito no assentamento para levar água potável para
o povo, tem três caminhões pipas em Pinheiros, então pelo menos enquanto
não resolver vamos ajudar estas pessoas, porque olha a situação da água da
Vila Fernandes, essa é a água que o pessoal da VILA FERNANDES está
bebendo, bebendo não, porque a mulher bebeu lá e veio parar no Roberto
Silvares. Então é isso Cleomar que a gente tem que unir forças, porque nós
sabemos da sua luta e talvez se a gente unir os onze e cobrar com veemência
essa situação será resolvida, porque essa branquinha aqui as pessoas vão na
fazenda do Sr. Wilson Tótola pegar, são quatro quilômetros no lombo e quem
não tem condições que já está com idade avançada? Estão fazendo um milagre
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com essa água. Então Cleomar nós não fomos lá para criticar,fomos a convite,
assim como lá no Niterói está uma bagunça, calçamento todo danificado, na
curva ali da casa da mãe do amigo Henrique que nem de casa está saindo, e
isso não é esse ano não, foi o ano passado. Quero falar aqui que em Pinheiros
eu e o Vereador Lucas, fomos no domingo e descobrimos que nós temos dois
municípios, um município no mundo da lua, aonde a saúde é 100%, as ruas não
tem sujeiras, não tem entulhos entendeu presidente, e o outro lado que é o
município da realidade onde carro está dando PT no meio da rua por causa de
buraco, entulho, e não vem com essa que foi a chuva não, porque em Boa
Esperança choveu, Montanha choveu, Conceição da Barra choveu e lá não tem
buraco, você sabe porque? porque foi concertado, agora quer colocar culpa em
São Pedro, nós temos que agradecer a chuva abençoada que caiu no nosso
município na hora certa, a barragem já está quase transbordando graças a
Deus, agora botar a culpa em São Pedro. Só sabe falar aqui que somos contra o
Prefeito, mais nós não somos contra a nada não, agora o vereador que subir
aqui e falar que Pinheiros tem uma rua que você consiga andar sem lixo e sem
entulho deve ser outro município. Agora a Vila Fernandes sim, só tem problema
com a água mais não tem nenhum buraco, em momento algum eu também falei
que tem alguém escondendo nobre colega, mais no meu bairro desde o ano
passado está precisando tampar um buraco ai vai esperar quatro anos porque a
rua de dona Malvina nem de helicóptero você consegue passar, as pessoas de
idade não estão saindo de casa e então é isso que estão me cobrando, não é
porque é meu bairro não, porque se fosse porque é o meu bairro iam falar que
eu estou sendo perseguido, agora de frente o bairro que o secretário mora tem
um esgoto a céu aberto e nem de helicóptero passa, porque não tem nem
patrolado os bairros, no Residencial Pinheiros o pessoal nos parou para
reclamar, nós dissemos, vocês podem ter certeza que vamos falar, vamos
reivindicar. No dia que o secretário veio aqui e eu não quis assinar a Moção não
sou contra não mais o que o Lucas falou era previsível o que iria acontecer,
porque o cara não está tendo tempo de cuidar de Pinheiros, de frente a garagem
tem um esgoto jorrando que já está chegando em Branco ali e já tem três
meses, ou ele não está indo na garagem ou ele está cego, porque não tem
condições uma coisa dessa e isso Edvan é o Pinheiros todo, ou vocês não são
cobrados? Cobra de você presidente o povo? Então é o que eu estou te falando
eu não pago o que eu não devo se alguém está devendo quem tem que pagar é
ele, e a situação que você colocou aqui que nós temos culpa concordo com
você, agora a culpa que eu tenho é o seguinte, eu cobro porque não sou eu que
estou tampando buraco, e não vem com essa onda que a empresa falou que
com quarenta dias conserta, se não contratar uma empresa meu irmão não tem
funcionário não, e outra essa Casa aqui é sensível, pode mandar de urgência
que eu tenho certeza que é votado pelos onzes, agora do jeito que estar é culpa
de São Pedro, pois eu quero que chova mais em Pinheiros para a barragem
encher, que ela enchendo nós vamos ter um problema solucionado, jamais irá
faltar água para nós, só se Deus quiser. Como eu estou falando aqui hoje
Pinheiros tem vários pontos da vergonha, em frente a casa do pai do secretário
tem a drenagem que está estourando os pneus dos carros, aquele ferro e tem
um mês que eu estou pedindo, no bairro Niteroi estourou o pneu de dois
caminhões e o cara perguntou se não tinha vereador aqui, já falei com o
secretário, agora tudo é culpa que não tem funcionário e nós vamos ficar
aceitando?Hoje nós temos que agradecer Arnobio pela honestidade que ele está
tomando e a dificuldade que ele pegou o município e está conseguindo fazer as
coisas, teve uma notícia boa na área da saúde que não foi só eu mais EDVAN,
CLEOMAR, ou seja, os onzes aqui cobraram e vai contratar os médicos graças a

14

Deus, mais gastou um ano para fazer isso, faltou onze meses de remédios você
sabe porque, não era porque IVAN não queria não, é porque tinha outras
prioridades pagar a conta do ex, hoje graças a Deus eu acho que só fica a
metade, esse ano eu espero que não falte nada na saúde, que não falte nada
nas escolas. Inclusive tem escola ai que não tem porta, bebedouro sem água
gelada e outros. Então é coisa simples de resolver, com cinco mil reais resolve,
então eu acho que nós devemos cobrar de Arnobio presidente não é só eu não
porque eu não sou oposição a ARNOBIO não porque hoje você falou dos
projetos, pois é presidente eu acho que é interesse de todos queremos aqui é
um Pinheiros melhor, sem rincha e sem brigas, e tem certas situações que a
gente tem que falar, uns fala mais outros fala menos porque tem afinidade e
aquele negócio todo, eu sou que nem Lucas falou, eu não tenho raiva de
ninguém e o que eu tenho para falar eu falo, porque eu fui eleito pelo povo e não
por secretário e nem prefeito, o que estiver certo o prefeito conta comigo e o que
estiver errado eu subo aqui e meto a ripa. E falar Cleomar a você eu acho que a
gente tem que procurar amanhã mesmo, arruma um caminhão pipa e leva água
potável até resolver a situação, porque essa situação não é de agora, isso vem
empurrando a anos e o povo não pode ficar sem água. Então CLEOMAR você
pode contar com a gente, jamais vou denegrir a imagem de ninguém, nós fomos
como você pode ir no Niteroi e qualquer outro bairro, porque nós somos
vereadores do município todinho, falei lá com o pessoal a culpa não é dele não,
porque eu vejo a luta dele só que eu acho que tem que reforçar vamos os onzes
brigar pela Vila Fernandes, e quem vai levar que nem Lucas fala não sou eu
porque eu não quero levar nada não, eu simplesmente quero resolver o
problema da população, o vereador é vereador do município todo e não de
algumas áreas. Temos que brigar também sobre o agrotóxico que eu quero
cobrar aqui nessa Casa o que foi feito com o projeto, porque se vocês não estão
sabendo estão batendo veneno de madrugada com bamba costal, e eles estão
batendo a mando do secretário, veneno de madrugada para a gente não ver,
infelizmente eu sentir o mal cheiro e quando eu abrir a janela o cara estava
batendo no meu bairro e quem mandou foi o secretário, eu não sei como ele
está comprando veneno, porque a prefeitura não pode comprar veneno, então
porque está colocando o cara para bater de madrugada, está querendo enganar
a quem, temos que chamar esse secretário e não só o prefeito e convocar o
secretário de saúde porque nós temos que debater com ele, e contratar pessoas
mais urgente possível para nós cobrarmos do prefeito, porque se não contratar
uma firma não concerta Pinheiros, hoje não tem uma rua que você consiga
andar de bicicleta, a pé, de carro. Muito obrigado. Usou da palavra o Vereador
PABLO
RENAN
DO
NASCIMENTO
PEREIRA,
após
os
cumprimentos........assim se pronunciou: A primeira coisa que eu queria dizer
inclusive o vereador Anderson já disse isso em outra oportunidade, eu estou
parando de fazer indicação para o Executivo, porque as nossas indicações eu
temo que elas são lidas pelo prefeito e colocadas dentro de uma gaveta e
arquivada. Eu tenho vergonha quando eu vou em uma comunidade, após fazer
uma reivindicação para aquela comunidade e eles perguntarem o que aconteceu
com aquilo que nós pedimos, muitos de nós vereadores estamos saindo daqui
como mentirosos porque nós vimos aqui pedimos e debatemos, propomos ao
prefeito e indicamos a secretária competente e nada é feito, todas as vezes que
eu estou com alguém de SÃO JOÃO DO SOBRADO eu faço questão de dizer o
quanto o presidente dessa Casa tem lutado por aquela comunidade, mais eles
não estão vendo isto presidente, o povo não tem interesse de vir para a Câmara
ver o nosso trabalho, o que acontece hoje é viabilizado nas redes sociais de
qualquer forma, então o povo do Sobrado não sabe que você está lutando por

15

São João do Sobrado, que Cleomar está lutando por Vila Fernandes, mais os
nossos pedidos estão chegando na mesa do Prefeito e eu penso que estão
sendo arquivados, quando eu vejo algo que eu indiquei sendo feito, eu logo
penso algum outro vereador com mais moral deve ter pedido, porque se fosse só
pelo meu pedido não teria feito, deve ter sido alguém que pediu e conseguiu.
Partindo da fala de Vossa Excelência nós somos representantes do povo
obviamente quando o povo quer fazer uma reivindicação na maioria das vezes o
povo procura o vereador. Então como o Presidente sugeriu vamos levar isso
para uma reunião com o Prefeito e acredito que os nobres colegas vereadores
irão concordar com isso e poderemos sugerir a ele que fizesse um serviço de
triagem. Daí a gene não precisa ficar aqui repetindo algumas indicações, porque
não são atendidas e nem respondidas. Para vocês terem uma idéia no dia 1 de
dezembro eu fiz um pedido a Prefeitura no sentido de informar as datas que são
de obrigação do poder Executivo de fornecer informações ao Tribunal de Contas
do Espírito Santo, na hora que eu estava digitando lá eu pensei duas vezes
antes de digitar aquilo, para parecia que eu estava sendo prepotente e
arrogante, porque eu exigi do Prefeito um prazo para ele me responder, fui lá e
apaguei e falei não vou exigir isso do Prefeito porque depois vão falar que Pablo
está querendo impor algo que não é de competência dele, mais eu fui lá e
coloquei porque foi tudo o que nós pedimos ou tudo que alguns vereadores
pediram não é respondido pela Prefeitura Municipal de Pinheiros, fui lá e pedi ao
prefeito que me respondesse até o dia 15 de dezembro, no dia 14 de dezembro
o procurador senhor Adriel me procurou pedindo mais um prazo para responder
e eu falei: ADRIEL pode ter um pouco mais de prazo o que eu quero é que
vocês me respondam, porque tudo o que eu pergunto para vocês, vocês não me
responde. Hoje é que dia? São 19 de fevereiro de 2018 e até hoje essa resposta
não chegou, porque eu peço isso ao Prefeito, porque que eu peço isso ao
procurador do município, porque nós sabemos que se não for atendidos os
prazos legais, que estão lá na lei e que são exigidos pelo Tribunal de Contas, o
Prefeito pode responder e alguma coisa pode sobrar até para nós vereadores
porque se nossa função é fiscalizar e nós não fiscalizamos corretamente pode
sobrar para nós depois, e até hoje senhores vereadores eu não fui respondido.
Eu também conto com vocês no dia que o prefeito for lá, o Tribunal de Contas
até enviou para nós vereadores um calendário com todas as obrigações, se o
Prefeito não recebeu eu vou passar o meu para ele, porque assim não vai ser
necessário a gente cobrar e não ser respondido. Mais duas coisas que
aconteceram aqui, são coisas pequenas mais eu queria expor aqui para os
nobres colegas, o SICOOB no mês de abril eles me procurou porque eles tinham
o interesse de fazer uma ação no dia do homem no meio do ano, no mês de
novembro doando exames, pagando exames, etc, procurei a secretaria de saúde
e falaram: vamos ver e entrar em um consenso. Chegou a um determinado
ponto que a Prefeitura Municipal e a secretaria de saúde não me respondia ou
ia ver o que ia fazer, porque os enfermeiros estavam naquela situação lá que
temporariamente alguns serviços iam deixar de ser feitos pelos enfermeiros e
não conseguiram me responder. Ai meus colegas ainda brincaram comigo no
SICOOB “é o vereador está sem moral”, porque a gente pede e não consegue
nada, falaram que era impossível, chegaram a me ligar agradecendo a
disponibilidade e falando que não tinha como fazer uma parceria com o
SICOOB, acreditem bastou o gerente do SICOOB ligar e o evento aconteceu, os
exames foram feitos e o vereador Pablo passou a maior vergonha do mundo.
SICOOB precisa do calendário de feriado do município, eu mostro no celular
quantas vezes eu liguei para a Prefeitura, mandei mensagem para todo mundo
pedindo isso, falou que ia fazer depois e porque estava demorando e tal, estou
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eu no SICOOB um dia fui cobrado de novo “esse nosso vereador é muito fraco
porque tudo o que a gente pede para ele conseguir na Prefeitura ele não
consegue”, e uma pessoa estava lá e falou aqui está o calendário já mandaram
para mim já faz não sei quantos dias, essa semana me perguntaram se o
calendário tinha chegado na minha mão, eu sinto uma falta de respeito muito
grande comigo se fosse com algum vereador de vocês que estivesse passando
pelo o que eu estou passando estaria se defendendo e eu não estou reclamando
aqui por falta de defesa não, mais assim eu não consigo encontrar e não posso
elogiar o Prefeito e desculpa pelo o que eu vou falar aqui, só porque ele vai fazer
uma festa, só porque ele estar concertando buracos nas ruas, tem que ser
elogiado? Nós vamos elogiar mais nós temos que entender que tem muita coisa
que precisa ser melhorada, as vezes dar vontade de fazer sabe o que? fazer um
face e não colocar o meu nome e colocar as coisas erradas que estão
acontecendo, mais ai vai parecer a o vereador estar querendo colocar a
população contra o prefeito, mais eu sou mais motivado a fazer isso do que tem
sido feito e propagado, e é papel do ouvidor que tem acompanhado somente as
coisas boas, a impressão que tem que só o governo de Antonio que fazia coisa
errada, era só o governo de GIldevan que fazia coisa errada, era só o governo
de Zaganelli que fazia coisa errada, porque o que nós vemos aqui, o que Derico
fala aqui está sendo noticiado? Só as coisas boas que estão acontecendo aqui e
tem muitas coisas boas acontecendo sim, mais também existem muitas coisas
graves acontecendo nesse município. O que nós estamos vendo nas ruas da
cidade? Lucas postou algumas fotos lá e eu ainda pensei, o pessoal vai deixar
isso passar em branco, mais não, a comunidade está revoltada, quando eu
posto uma coisa boa da administração e que muitas das vezes eu não sou
chamado, como por exemplo a carreata dos ônibus que até hoje eu estou
sentido com isso, até aquilo de bom que eu propago para o Prefeito as pessoas
vem e batem com as cobranças e reclamando, eu sei que é impossível agradar
a todos a todo momento, o Prefeito pode fazer as melhores coisas dessa
Câmara e sempre alguém vai criticar. Mais nós devemos parar nos pequenos
detalhes e corrigir, eu perguntei ao vereador Iverlan se na administração
passada quando ele era vereador a VALDIRENE ao MARCELO, e ao
CLEOMAR se eles ficavam sabendo das coisas pelo face, o ex prefeito podia ter
os defeitos dele mais tudo ele passava com antecedência para essa Casa e
nessa casa quando eu estou sabendo é só pelo face, pelo watts ou pelo grupo
de alguém e olhe lá quando a gente fica sabendo. Então queria deixar aqui a
minha indignação que eu estou me sentindo desrespeitado pelo poder público
desse município, eu sei que eu tenho que ir lá pesquisar, eu sei que eu tenho
que ir lá e procurar o Prefeito porque não vai cair cabeça de ninguém se vier até
essa Casa e falar assim: Vereadores, vamos construir juntos, é essa idéia que
eu tenho, foi falado em fazer uma reunião mensal e cadê essa reunião que
nunca aconteceu, e eu acredito que o Prefeito, me desculpe os senhores
vereadores com essa rincha feia e horrorosa que tem seis de um lado e quatro
de outro, o que eu penso que ele deve pensar assim tem seis vereadores
comigo, aí eu não preciso avisar os outros quatros, pode ser um pensamento
errado meu, mais é o que eu tenho e eu queria, por favor que ele fosse
quebrado e o Prefeito se aproximasse mais dessa Casa. Outra coisa eu recebi
nessa noite uma denúncia gravíssima envolvendo um grande político dessa
cidade, amigos, nós precisamos correr atrás se for verdade eu estava aqui
pensando com os meus botões, porque outro dia as pessoas falaram que eu não
podia denunciar e nem brigar aqui na Câmara porque eu era da igreja, se for
possível eu peço padre Jonas que me coloque sentado no banco, mais eu vou
falar, vou falar o nome e vou falar a família porque o que está acontecendo lá em
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Pindamonhangaba está acontecendo aqui em Pinheiros também, Lucas e eu
tenho certeza que se fosse LUCAS SÁ que tivesse feito, TADEU SÁ, MARCELO
CAMPOS, EDVAN, CLEOMAR, MARCELO, ENFERMEIRO, OSMAR,
VALDIRENE E DERICÃO já estariam nas ruas soltos, quando eu recebi a
denúncia a primeira coisa que eu fiz foi perguntar a pessoa se ela tinha certeza
do que ela estava falando, já tenho alguns indícios da prova e se for verdade nós
vamos divulgar, o maior papel de um vereador ou uns dos maiores é o de
fiscalizador, eu já disse e repito eu não quero andar pelas ruas e as pessoas
falarem assim: Está aí um vereador conivente a tudo de errado do que estar
acontecendo no município”, se estar certo eu vou aplaudir mais se estiver errado
eu vou denunciar, e eu vou fazer essa denúncia aqui com assinatura de dez ou
de onze. Alguns merecem receber uma Moção de Repudio como o vereador
disse aqui, mais tem outros que merecem receber uma força para ser
exonerado, porque muitas pessoas tem que deixar o que está assumindo ai por
falta de competência e pelo que eu vi agora é por falta de caráter também, mais
isso nós vamos aprofundar mais tarde. E a última coisa que eu queria falar é
uma coisa porque na verdade são duas coisas boas mais eu vou reduzir só para
uma coisa boa, eu recebi uma mensagem hoje que me deixou muito feliz quando
eu estava vindo para cá, não sei se todo mundo tem ciência disso mais no ano
passado eu, LUCAS, DERICO e OSMAR nós fomos até a faculdade MULTIVIX
fechamos uma parceria, a primeira etapa foi cumprida que foi uma aula do
ENEM aqui em pinheiros, onde nós saímos divulgando e graças a Deus todos os
sábados o auditório estava lotado de jovens querendo aprender mais para
poderem fazer o ENEM, os jovens não pagaram nenhum centavo por isso se
não fosse essa oportunidade que nós conseguimos eles não teriam
oportunidade de fazer um pré ENEM, e hoje eu recebi uma mensagem que me
deixou muito feliz, uma jovem ganhou uma bolsa de 100% na faculdade e ela
disse isso graças a aula que vocês me deram e me proporcionaram, daqui
quatro anos nós vamos ter uma pedagoga dentro desse município que
conseguiu graças a essas aulas, ai vocês falam assim, PABLO vocês vão ficar
falando isso e vocês vão ficar se aparecendo com isso, isso daqui não é mais do
que a nossa obrigação, quando nós fomos lá pedir a MULTIVIX para vim fazer
essa aula aqui não foi um favor a ninguém, nós não estamos fazendo favor para
ninguém, nós estamos devolvendo ao cidadão o que é de direito dele, então eu
fico muito feliz e eu quero parabenizar em público a MOVEIS SIMONETTI, aos
professores da MULTIVIX, aos vereadores que estiveram conosco, aos que não
puderam ir mais estavam torcendo por nós e graças a Deus teremos uma
pedagoga graças a esse curso e são palavras dela. Muito obrigado. Usou da
palavra o Vereador MARCELO DE OLIVIERA ALMEIDA, após os
cumprimentos........assim se pronunciou: Com relação ao discurso que eu falei lá
no Distrito de São João do Sobrado aquele dia, eu gostaria de agradecer quem
me sucedeu aqui o vereador Lucas, o Pablo e o Derico, porque naquela ocasião
eu questionei e inclusive eu falei lá no sobre as falsas lideranças, pessoas que
se escondem atrás de uma rede social ou de palavras e quando chega em casa
acha que conseguiu resolver alguma situação, se sente confortável quando
coloca alguma coisa na rua, alguma crítica ou algum problema, diferente de
Vossas Excelências que vem aqui e coloca a cara na reta e tenta resolver seus
problemas, então é só para justificar isso ai. E com relação a Cleomar eu acho
que é até difícil, porque quantas vezes nós fomos até Vitória e o problema não é
só na sua comunidade mais também no Assentamento Olinda I, no
Assentamento Olinda II, no Brunelli, no São João do Sobrado e infelizmente a
gente queria resolver mais como é o Estado que tem que resolver e que resta
para a gente é interceder e estar cobrando o tempo todo coisa que Vossa
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Excelência faz e faz sempre. Eu gostaria aqui também Lucas nós comentamos
um pouco a questão das ruas é inevitável e nós esperamos defender nesse
sentido que estar acontecendo, as ruas estão todas esburacadas e a gente não
vai conseguir resolver isso com 30 e nem 40 dias não, eu acredito que não
consiga. Nós tivemos a obra de saneamento eu acho que foi investido 40
milhões no município e ela veio como cobaia não sei se vocês sabem ela veio
para o município como cobaia, a vamos colocar lá e testar e ver no que dá aqui
no Estado, então assim para quem é do partido verde para quem é ambientalista
sabe, nós também sabemos, é uma obra muito positiva só que ela está trazendo
muito desgaste e eu nem sei se compensou ou estar compensando, e vão vim
outros desgastes mais na frente. Quando eu assinei a Moção do secretário
Saulo eu pensei em nem vim na tribuna defender a moção, apesar de ter
assinado eu também estava com essa mesma preocupação, mais assinei
porque eu imaginei, mais esse cara é corajoso demais a gente pegar uma
Prefeitura que arrecadava 6 milhões e cair para 4,5, 20 milhões de ações
trabalhistas e o cara assumir em vez de uma pasta ele assumir quatro pastas e
ainda recebeu um recado, você tem que dar férias porque tem pessoas com
duas férias vencidas se não vai ter mais ações trabalhistas e ainda falar que
você não pode dar um real de hora extra, rapaz esse cara é muito corajoso.
Então assim isso não justifica os problemas. Temos que planejar sobre a
questão do Governador do Estado que teve que ajustar as contas para poder
governar de maneira tranqüila e eu vejo que a administração está fazendo isso,
agora há uma falha sim e precisa ser resolvida e eu não sei como fazer essa
solução, e nós temos que buscar essa solução, eu estou dizendo isso não em
defesa do secretário Saulo eu estou dizendo isso aqui porque a gente sabe que
a dificuldade ela existe e que nós não vamos resolver isso aqui com dois ou três
meses, a licitação Derico ela já foi e não cabe mais recurso, essa licitação que
durou seis meses por incrível que pareça ela durou seis meses e ela não cabe
mais recurso, então agora vai poder contratar as pessoas para estar tampando
os buracos e inclusive ontem na sexta feira se eu não me engano já começou a
trabalhar tampando os buracos, não vai ser fácil de resolver mais já começou o
trabalho. Nós falamos de muitas coisas ruim, mais vamos falar de coisas boas
também, a questão da merenda escolar que nós tivemos problema e sempre
tivemos problema no início do ano, graças a Deus a licitação anterior ela foi
planejada e agora a nova licitação que já foi realizada inclusive hoje o Welton
nem almoçou para ir lá degustar na Secretária de Educação. A outra licitação
anterior ela já prevê a entrega de merenda até o mês que vem, ou seja,
enquanto essa daqui não for homologada nós vamos ter alimentação para as
crianças, então graças a Deus foi planejada e é um motivo bom para nós
comemorarmos. A outra informação que eu queria passar para vocês é que hoje
de manhã eu comentei e fiquei de passar para todos os cidadãos também, é
com relação ao serviço de informação voluntária, eu encampei isso no mandato
anterior como meta para tentar ajudar o município a sair de alguns problemas
fiscais, tive muita dificuldade na administração passada porque a gente depende
de ações do Governo e não tem jeito, a gente como vereador nós ficamos
limitado, como essa administração vem se desenhando para resolver essas
situações então tem facilitado, então assim eu queria agradecer a Debóra e a
minha assessora Mariana que tem me ajudado muito nesse sentido e nós
estamos fazendo o levantamento de todas as leis que o município fez de 2003
para cá de contratação, de gastos entendeu, então assim o que nós
conseguimos com isso além das certidões que nós já conseguimos regularizar,
dos doze requisitos fiscais que nós temos para informar os órgãos fiscais nós só
temos um para resolver. Então acredito que nos próximos trinta dias o município
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não vai ter pendência nenhuma na Receita Federal, no Ministério Público. Muito
obrigado. Usou da palavra o Vereador CLEOMAR SOARES DE SOUZA, após
os cumprimentos........assim se pronunciou: Sobre a questão da água da
comunidade de Vila Fernandes que foi discutido e foi falado aqui nessa sessão,
e dizer que não falta o nosso empenho da minha parte em estar buscando junto
ao poder público municipal, mais às vezes a gente pode cometer até algum erro
porque a maioria das coisas que eu faço eu não coloco em face, eu não coloco
em watts e as vezes falta essa comunicação, porque meu estilo é esse mesmo a
gente tenta resolver as coisas procurando as pessoas, então as vezes pode ser
até uma falha minha mais desde que a gente está no meio público dificilmente
você vai ver algum comentário meu ou em face ou em alguma coisa desse tipo,
meu estilo é mais de procurar pessoalmente e tentar resolver. Mais não falta
cobrança e no sábado o secretário Saulo esteve lá na VILA FERNANDES nós
estamos tentando buscar uma forma para resolver esse negócio da água que é
uma coisa mais ampla do que só água, porque lá nós ainda precisamos terminar
uma estrutura que o poder público está construindo e também uma caixa d’água
nova, porque a outra caixa está condenada, então é uma coisa assim bem
ampla e a gente também em parte a gente retira a culpa dessa administração,
porque aquela estrutura e aquela caixa que estão lá e os poços que foram
construídos, não foram nessa administração, foram muito tempo atrás, porém
como se diz no ditado, quem casa com a viúva tem direito aos filhos. Então nós
estamos cobrando e o prefeito Arnobio também, ele se mostrou disposto, o
secretário Saulo inclusive eles vão estar lá novamente levando uma pessoa
porque tem um proprietário nos ajudando muito o Levy um proprietário que tem
uma propriedade próxima a comunidade de VILA FERNANDES que tem um
poço artesiano, então nós vamos estar junto com o secretariado de obras
tentando e ele doou o poço dele porque ele não vai utilizar por agora até que se
construa um novo poço artesiano para a comunidade VILA FERNANDES. Então
o que a Prefeitura vai ter que arcar apenas com a energia que já paga e que faz
parte dos outros poços, porém essa água não será jogada dentro da caixa da
comunidade, será jogada diretamente na encanação para chegar diretamente na
caixa da Vila Fernandes, e dizer gente que toda manifestação popular sendo
democrática tem o meu respeito e a gente entende a manifestação da
população, como a gente é cobrado diariamente em nossas casas, cada um de
nós eu tenho certeza qualquer problema que exista na comunidade que a gente
esteja morando, igual o vereador Osmar mora no bairro Domiciano, então
qualquer problema que acontecer naquele bairro eu tenho certeza que você vai
ser cobrado, então às vezes você não consegue dar a resposta a população de
acordo com o que eles querem de imediato, porque não depende só de você,
depende dos meios públicos porque muitas das vezes os meios públicos
dependem da questão da liberação judicial que não pode se fazer sem seguir os
tramites legais. Então às vezes a população não entende mais essa questão a
gente está batendo firme nós esperamos resolver essa semana que foi a palavra
do secretário Saulo que até no final de semana nós vamos conseguir resolver e
a gente espera que a gente consiga resolver. Agradeço o apoio dessa Casa e de
todos os vereadores e da vereadora Valdirene com a preocupação de estar nos
ajudando e nos apoiando para nós resolvermos essa questão da água da
comunidade da VILA FERNANDES. Existe a comunidade do Ranha que também
está numa situação praticamente igual a VILA FERNANDES porque o
reservatório já está condenado a muito tempo, nós fizemos até uma visita lá eu o
vereador Marcelo, o vereador Edvan e o presidente Iverlan, vereador Welton e
na oportunidade nós estávamos fazendo visita nas comunidades, o vereador
Anderson não me recordo se estava presente, então nós fomos cobrado lá na
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comunidade, o dia que nós participamos de uma reunião da FIBRIA, eu e o
vereador Edvan a gente foi cobrado e muito cobrado, pessoal falou não precisa
fazer mais nada pra gente aqui não, nós só queremos um poço artesiano, só que
nós falamos a questão do poço mais não somos nós que fazemos o poço a
gente pede, depois tem que ser seguido os tramites legais, inclusive já teve duas
licitações para poços aqui no município de Pinheiros. Uma não apareceu
nenhuma empresa e a outra apareceu uma empresa com a documentação
irregular, então é uma coisa muito complicada para a gente conseguir resolver,
falta de pedido não é, porque essa Casa cobra constantemente mais muita coisa
nos trava. Nós hoje também tivemos no posto da Galileia a primeira reunião da
nossa equipe, nosso enfermeiro chefe agora a partir de hoje é o vereador
Anderson que vai estar coordenando as ações na região do interior, que
compreendesse as comunidades de VILA FERNANDES, LAGOA SECA,
JUNDIAZINHO, BRUNELI e CAPITÃO, QUINZE DE MAIO e SANTA RITA.
Também se iniciou hoje os trabalhos, e no planejamento os agentes da zona
rural nos cobrou muito, porque as vezes a área depende da questão de
medicamentos tem muitos hipertensos e muitos diabéticos e como nós temos
um problema seríssimo no interior, que o médico não leva medicamento para as
unidades, não podem conter medicamento porque não tem farmacêutico, o
transporte do interior para cidade o escolar, está proibido, então no BRUNELI
tem um mais vem no sábado mais no sábado não tem posto de saúde aberto,
então nós temos vários problemas a serem resolvidos nessa questão do
transporte, para trazer as pessoas do interior a gente tem que começar a buscar
também uma solução para isso, porque as pessoas estão cobrando continuam
cobrando. Então estamos sendo cobrado a respeito desse transporte, algumas
pessoas já me ligaram dizendo CLEOMAR como eu vou consultar quarta feira se
não tem ônibus porque só tem ônibus no sábado, como é que eu vou fazer um
exame na sexta feira se o ônibus só passa no sábado então isso é uma coisa
que machuca o coração da gente, a gente que mexe com a população fica muito
triste e nós precisamos ter uma reunião com o nosso prefeito. Então gente só
retornando a um ponto que eu esqueci é a escola e a creche do VILA
FERNANDES estão sendo abastecidas com água potável, com essa água e
inclusive o vereador Anderson esteve junto comigo na prefeitura e nós
procuramos Marinete mais segundo informações ela está em viagem para Vitória
e nós conseguimos na secretaria alguns galões de água e levamos lá e
deixamos na creche e na escola para as crianças tomarem dessa água, e uma
de melhor qualidade também. Outro ponto também gente que nós devemos
frisar bastante é a questão da segurança pública no interior, o interior está
sofrendo uma onda de violência e de roubos muito grande. É triste as pessoas
estão no campo trabalhando, lutando e as vezes tem a privacidade violada, até
mesmo correndo risco de morte por ter uma televisão ou por ter uma antena
parabólica, porque as vezes tem um celular, uma moto ou um veículo, então
aquela patrulha rural infelizmente que tinha começado um trabalho importante na
zona rural está parada e o dia que nós formos ter reunião com o secretário de
segurança em Vitória que ficaram de agendar o Presidente juntamente com o
Prefeito a gente tem que bater nessa tecla, porque essa viatura tem que
funcionar no meio rural porque na cidade nós estamos precisando de muita
segurança mais no meio rural a gente também precisa, a população do meio
rural infelizmente na questão de segurança pública está abandonada. Então
gente com o empenho e a dedicação de cada um de nós que estamos aqui a
gente espera buscar dias melhores para o nosso município, com a união de
cada um de nós, nós precisamos cada vez mais da união para podermos mudar
o nosso município para podermos dar uma cara nova para o nosso município, e
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porque se o nosso prefeito quiser evoluir não tem problema porque a bandeira
nossa é o povo, e se o prefeito ARNOBIO quiser ser o melhor prefeito que o
município já teve para mim vai ser uma honra e para cada um de vocês também,
mais a gente tem que bater nesses pontos nessas teclas e para que a população
de Pinheiros tenha orgulho dos políticos que aqui representam, cada vereador e
a vereadora o nosso Prefeito e o Vice Prefeito e o secretariado, o maior sonho é
ser reconhecido pela população pessoas honestas, pessoas trabalhadoras não
vão conseguir tudo, não vai ter prioridade em cem por cento porque ninguém
consegue agradar a todo mundo, porque não tem jeito mais que a gente faça a
nossa parte. Muito obrigado. Usou da palavra o Vereador OSMAR SOUZA DOS
SANTOS, após os cumprimentos........assim se pronunciou: Primeiro quero
começar parabenizando a você colega Cleomar eu conheço seu trabalho, eu sei
a localidade em que você mora sei como é difícil trabalhar como agente de
saúde e principalmente como vereador, mais não justifica que nenhum vereador
não pode sair daqui e ouvir o clamor do povo, Cleomar é vereador do município
de Pinheiros ele não é só vereador da comunidade de VILA FERNANDES, se eu
puder e se precisar eu vou sim, assim fica o bairro DOMICIANO ou em qualquer
outro lugar viu CLEOMAR, mais você é realmente um cara profissional um cara
guerreiro e eu te admiro de coração mesmo. As minhas palavras são curtas mais
todo mundo sabe que quando eu subo aqui eu gosto de falar logo a real e o que
está acontecendo no município em relação ao secretário, em questão da moção
o vereador Pablo falou, o vereador Anderson também, só que eu também falei,
eu também não votei porque eu estava vendo o que estava acontecendo,
semana passada se eu não me engano vou passar saber realmente se
aconteceu, um rapaz filho de uma ex servidora pública caiu ali no pé da ladeira
Henrique Ayres, conhecido como Topete o apelido dele e parece que estar em
coma, acidente causado por causa desses buracos no município, e não vamos
tampar o sol com a peneira não, gente está feio, está vergonhoso e todos nós
vereadores nós sabemos agora, o que eu e todos vocês vereadores viram uma
diferença em mim, é e realmente eu estou diferente mesmo, se passou um ano e
está na hora de todos os onze vereadores parar de culpar ANTÔNIO e
GILDEVAN e jogar a culpa para ARNOBIO, porque já passou um ano e ele fica
com aquela filosofia dele, com aquela conversinha, ARNOBIO não é inocente
não gente, ele está vendo a situação e eu acho que enquanto nós estamos aqui
brigando em questão de indicações para seu ARNOBIO, chega com aquela
conversinha e todo mundo cai eu nunca cai, para mim ARNOBIO é um
verdadeiro ator, ele está pegando é carona enquanto o povo estão brigando com
ANTNIO e GILDEVAN ele está pegando carona e se escondendo, e hoje a
realidade é vista dessa forma e ele não é inocente ele está sendo culpado, ele
está sendo responsável e ele não é cego, e eu não tampo sol com a peneira e
ARNOBIO é culpado e todos nós que for conivente somos culpados também.
Em relação ao que está acontecendo no município, acho que esse secretário aí
com certeza ele não está dando conta, ele não dá conta de uma pasta e vai dar
conta de quatro pastas? Uma coisa que eu fico indignado que todas as
indicações que a gente manda não tem retorno, isso é vergonhoso quando uma
pessoa chega para mim para me cobrar alguma coisa da minha comunidade e
de outra comunidade, graças a Deus eu não gosto de confundir as coisas e era
eleitor de ARNOBIO, aí eu perguntei o que vocês estão achando do prefeito,
eles vão me falar e eu fico mais tranqüilo, porque falar que ele teve 85% de
aceitação também é muita mentira, são puxa sacos que ver dessa forma, porque
pra mim é o pior prefeito que eu já vi na história, eu espero que ele mude porque
ele é um cara do bem e vocês botem isso na cabeça, ARNOBIO não é inocente
enquanto nós estamos brigando ele está lá tranquilo, o culpado é só ANTONIO
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e GILDEVAN eu não vejo dessa forma. Outra coisa, infelizmente a coordenadora
ela saiu e quem faz parte da comissão de saúde que é? O ANDERSON mais
EDVAN conversem com VALDIRENE e vai sondar o que está acontecendo no
meio dos dentistas porque eu fiquei sabendo que o ex coordenador o
HENRIQUE ele falou o seguinte que ele não volta para o consultório médico o
contrato dele vence em maio, ou seja, ele vai empurrando com a barriga para
que o contrato vença e ele não vai voltar a trabalhar, ele tem que cumprir vinte
horas, quero que vocês sondam mais eu quero que depois vocês dê o retorno
para todos os vereadores, sonda também porque o dentista MARCELO não quer
cumprir as vinte horas e estão recebendo e eu quero saber porque eles não vão
cumprir as vinte horas, e ela não estar aqui e eu queria que ela estivesse aqui
para explicar . O secretário sabe, e outra coisa também dá uma olhada agora
vocês que fazem parte da comissão na Vigilância Sanitária está para estourar
uma bomba ai e o secretário ele não é inocente não, ele sabe e ele já foi
avisado, e vocês sabem mais ou menos o que eu quero dizer e vocês fiscalizem
lá. Muito obrigado. Usou da palavra o Vereador ANDERSON ELER, após os
cumprimentos........assim se pronunciou: Vereador Cleomar, estou à disposição,
sei da sua luta pelo povo da VILA FERNANDES com respeito a água, e todo
mundo está ciente da situação da água, alguns são charlatão que aproveitam
disso que não é vereador, pode ficar tranqüilo e eu falo a verdade, muitos que
fizeram a denúncia nem moram em VILA FERNANDES, mais assim nós fomos
em Vitória, fomos em todos os poços do interior, foi feito documento o
levantamento foi feito junto a CESAN, então não foi vereador só que foi, fomos
representando uma entidade juntamente com a CESAN, que sabe que tem
parcela de culpa em algumas situações, então não adianta culpar um vereador
que vai resolver que ninguém fura poço. Uma notícia uma pessoa que fura poço
me pediu se poderia limpar o poço lá do matador municipal para aproveitar
aquele poço para molhar a grama do NITEROI, eu falei com ele é no 0800? Ele
falou sim, então eu falei pode fazer está liberado, se tiver alguma peça hoje vai
ser liberado, lá no matadouro tem um poço e vai ser limpo para dar
disponibilidade para até mesmo molhar a grama lá do campo, sim veio até mim.
Uma pessoa que tem uma empresa que mexe com perfuração de poços e ele
vai limpar o poço gratuitamente. Uma coisa hoje como CLEOMAR citou muito
bem, hoje eu me tornei o enfermeiro do PAS, estou aqui não só porque sou
vereador mais estou para sugestões, se tiver alguma pessoa que precisar não
só que tiver área coberta mais área descoberta também, porque não existe
enfermeiro de área coberta ela não é coberta de agente comunitários de saúde
nunca se esqueça isso, aonde tem um agente ou não tenha um agente ou já
houve agente ela pertence aquela equipe, infelizmente não se contrata muita
gente porque o agente de saúde muita das vezes tem que ser avaliado pela
Prefeitura. Então uma coisa eu falo, está calamitoso a respeito do transporte do
cidadão da zona rural, não tem transporte algum que seja e quando tem é
denunciada, nenhuma empresa em Pinheiros pode bater no peito e dizer que
tem concessão, não tem, todas estão vencidas, ninguém pode agir em lugar
nenhum porque não tem, hoje zona rural está com duas pendências nem o
medicamento vai e nem o paciente vem porque não consegue. Nós tivemos uma
conversa hoje pela manhã, nós da equipe, a respeito de medicamentos, eu com
a bondade como todo mundo aqui deveria fazer se fosse o caso, pegar o
medicamento e levar seria bom, só que na farmácia essa possibilidade não teve
negociação, a possibilidade que foi feita para que vocês possam ser cobrados
que vai ser feito atualizar todos os cartões e no interior tem um dia que o
motorista busca todos os agentes do interior, que não é função do agente, e eu
questionei muito bem não estou defendendo que tem que ser, estou falando
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assim que pode mudar a sugestão de todos vocês. Então, todos falaram a
vontade ou de Saulo, ou de A e B, onde não é o que questionou, mais uma coisa
eu vou falar, sobre a Moção de Parabenização, eu votei e continuo votando e
respeito a opinião de cada um que estar aqui, a rua está esburacada é verdade,
um monte de problema, lixo eu concordo, agora me pergunta qual secretário que
está deixando do jeito que está ai por falta de recurso, eu quero saber, minha
opinião, eu votei e continuo votando não estou puxando o saco de secretário
nenhum porque eu não fiz indicação nenhuma, e se fiz indicação foi agora que
nem vai ser atendida comigo não depende do prefeito então me lascou e o que
eu fiz, então eu estou igual a Pablo ele estar desrespeitado e eu não estou
fazendo. Eu concordo com a opinião de cada um, mais quero que respeitem a
minha, uma coisa que eu estou falando respeito a cada um que chegou aqui e
falou eu não critiquei ninguém eu entendo cada um, então assim se não tem
como fazer eu não posso falar que vou resolver,eu acho que muita coisa tem
que melhorar concordo, mais se você der instrumento e ferramenta para o cara
vamos ver se ele vai poder fazer.Outra coisa Marcelo acabou de falar que está
sendo feito uma contratação de uma equipe. Então o que eu estou falando para
vocês é que eu estou aqui para somar, então vocês podem ter certeza qualquer
problema que tiver eu estarei para ajudar. Outra coisa é a respeito do dentista de
um que não quer assumir e do outro que está assumindo, falaram aqui agora,
quem faz parte da comissão, eu faço parte Edvan e Valdirene. Isso não é de
agora e não vou tampar o sol com a peneira de ninguém não, eu estou aqui
trabalho na saúde e sou vereador como vocês também são, agora nós temos
que culpar é lá de trás também. Então assim nós vamos averiguar que eu estava
na secretaria de saúde quando doutor Henrique estava lá conversado com IVAN
que era para tentar ver o que poderia ser feito com a situação dele, a situação
dele é trabalhar não é negócio de não trabalhar ou então com todo o respeito,
não tenho nada contra ele e nem a favor dele se não quer trabalhar pede licença
e vou para qualquer lugar do mundo mais não adianta conversa,respeito cada
um, só que ou trabalha ou não trabalha, se eu estiver no PAS e não tiver um
bom trabalho vocês estão aqui para me julgar porque eu sou funcionário
também, então deixar bem claro é muito importante trabalhar pra ver se faz
diferença e o vereador cobrar eu acho que não é ser contra, agora eu também
não posso falar que o prefeito vai atender a todos, eu tenho como falar isso eu
fiz uma indicação e o prefeito não vai atender porque é uma só que eu fiz, Pablo
já fez um monte se não rasgaram ou jogaram fora eu nem sei, mais então eu
não posso falar por ele eu falo por mim eu aqui como vereador e respeito a
opinião de cada um, só que os vereadores que foram na Vila Fernandes foram
para contribuir. Gostaria de parabenizar todos que estão aqui com entusiasmo
e dizer que estamos de prontidão para tudo que vier e nós somos pau para toda
obra, independente de quem estar sendo atendido ou quem não estar sendo
atendido, o que eu acho que nós temos que ter resposta tanto do secretário e o
que está acontecendo, porque a licitação de Pinheiros é a mais tardia do mundo
eu acho que é só em Pinheiros, aqui não é o dinheiro, e eu falo não tem negócio
de Arnobio e nem Paulo Jovanio nem com VAL e nem com ninguém, aqui em
Pinheiros o jegue é na licitação é isso eu falo a verdade se estiver errado eu
peço perdão, meu muito obrigado. Usou da palavra o Vereador WELTON DE
JESUS PAIVA, após os cumprimentos........assim se pronunciou: Muitos de nós
estamos aqui hoje criticando falando de água, de buraco é quero dizer para você
meu amigo Cleomar que não é só você que passa por essa não meu parceiro eu
acho que todos nós aqui, porque às vezes dentro da cidade no centro fica dois,
três a quatro dias sem água aqui, a maior culpada disso tudo aqui é a CESAN
que só pensa em cobrar da gente, mais infelizmente não faz nada de melhor
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para a população, nós estamos ali no assentamento que dá três quilômetros do
Pinheirinho, se eu tivesse condições e tivesse dinheiro eu não ia depender
dessa tal de CESAN porque não ajuda ninguém em nada, é uma verba que eu
acho que não custa 300 a 400 mil para fazer uma extensão de rede para uma
comunidade que mora ali, de cem a duzentas famílias ai sempre quer barrar nós
estamos olhando e evitando gastos, as ruas estão hoje esburacadas vamos
colocar a culpa no prefeito ARNOBIO e no secretariado? mais a culpa não é só
deles, a CESAN veio ai e fez um serviço mal feito, deixou a rua toda esburacada
e isso pra mim é uma vergonha pro governo do estado que toda vez em época
de eleição chega aqui vem bater no ombro da gente e pedir voto, cadê os
Senadores, os Deputados Estadual e os Deputados Federal que toda vez vem
aqui pedir o nosso voto, porque hoje não vem ajudar essas comunidades que
estão precisando, só vão lembrar de nós nas eleições, isso é uma vergonha o
povo sofrendo cada dia por uma porqueira dessa que não resolve nada, isso pra
mim é uma vergonha. Nós vereadores, os onze já fomos em Vitória brigar com a
CESAN para falar e ajudar e olhar para o nosso município, mais até hoje
ninguém olhou por nada estar lá hoje todo mundo e liga aqui para o presidente,
para o Prefeito e fala, nós estamos com um projeto e queremos que vocês nos
ajude, mais como nós vamos ajudar eles, se eles não quer fazer nada por nós o
presidente cansou de pedir juntamente com os colegas que foram a Vitória para
resolver o problema de vinte metros, até hoje, e já teve resposta presidente?
Você liga pra lá a nós estamos em recesso é carnaval ou é feriado e férias. Será
meu Deus, mais na hora de cobrar da população não tem recesso se você ficar
um mês sem pagar vai e corta sua água, isso é uma vergonha, está na hora de
nos unirmos prefeito, vereador, secretário e ir lá e jogar essa papelada na mesa
do diretor, do Governador, ou seja lá quem for, vai resolver vai, se não for fala
logo porque nós não queremos mexer com vocês porque quem está sofrendo é
o povo isso é uma vergonha o povo morrendo de sede bebendo água que não
serve nem para lavar um pano por causa da praga de uma CESAN que não
resolve nada. Tem cinquenta anos que está aqui esse projeto da CESAN que
não mudou nada, nenhum cano, uma caixa d´água que faz vergonha que nossos
amigos colegas vereadores aqui que já foram lá e viram e já filmaram, reclama e
fala toda vez e ninguém resolve nada, isso pra mim é uma vergonha, ai vem
agora na época da política a nós vamos resolver mais estar chegando a época
da política e não pode fazer nada porque é propaganda eleitoral que estão
fazendo, a pessoa pode perder até o mandato por causa disso, mais durante
quatro anos essa pessoa será que vai olhar por essa comunidade durante a
campanha? Minha comunidade ali sabe o que é uma água tratada hoje porque o
prefeito Arnobio juntamente com o secretário brigamos na CESAN e nosso
amigo LUCAS ali foi um camarada que falou que se precisasse estava à
disposição para ajudar e eu te agradeço LUCAS de coração e pode vim qualquer
Deputado de fora ou daqui de dentro mesmo, ou de outras regiões, não vem
fazer nada pra mim ou pra você tem que fazer para o povo e só lembra da gente
na campanha isso é uma vergonha. Senhor Presidente eu quero pedir para o
senhor e para os colegas se for possível ou até essa semana mesmo a gente
marcar uma reunião com o diretor da CESAN e levar essa papelada. Muito
obrigado.Não havendo mais oradores o Presidente agradeceu a presença de
todos e declarou encerrados os trabalhos desta sessão às 22:08 (vinte e duas
horas e oito minutos) e, para constar, eu ..............................................Edvan
Silva Alves – 1º Secretário, conferi a presente Ata, que lida e achada conforme
será assinada por mim, pelo Sr. Presidente e demais membros da Mesa.
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