26

Ata nº 006/2018 da Sessão Ordinária da segunda Sessão Legislativa. Aos cinco
dias do mês de março 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 Anderson Eler para fazer a leitura da Bíblia Sagrada. Prosseguindo
determinou o secretário que efetuasse a chamada dos Srs. Vereadores para
verificação do Quorum legal, constatando a presença de todos. Estiveram
presentes na sessão os servidores: Marlene Andrade de Oliveira Guzo- Diretora
Geral e Paulo Henrique Lima Dantas – Procurador Geral. Ato contínuo o
presidente colocou em discussão as seguintes atas: Ata nº 001/2018 da Sessão
Extraordinária do dia 09 de janeiro de 2018; Ata nº 002/2018 da Sessão
Extraordinária do dia 18 de janeiro de 2018 e Ata nº 003/2018 da Sessão
Ordinária do dia 05 de fevereiro de 2018. Não havendo discussão as atas foram
aprovadas por unanimidade na forma do Regimento Interno. Em seguida o
Presidente determinou a secretária da mesa que procedesse a leitura do
EXPEDIENTE constante de: INDICAÇÕES NºS 055/2018 a 070/2018 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: por MOÇÃO DE PESAR de autoria de todos vereadores,
pelo
falecimento
da
Sra.
Eliane
Pascoalini,
Aprovada
por
unanimidade.REQUERIMENTO DE URGÊNCIA, de autoria do Executivo
Municipal, requerendo urgência para aprovação do Projeto de lei nº 004/2018 –
Aprovado por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº 004/2018 – “Dispõe sobre
pagamento de plantões médicos e adicional de cirurgia para médicos e técnicos
de enfermagem deste Município e dá outras providências” – Aprovado por 09 X
01, somente o Vereador Osmar Souza dos Santos foi contrário ao projeto;
REQUERIMENTO DE URGÊNCIA, de autoria do Executivo Municipal,
requerendo urgência para aprovação do Projeto de lei nº 005/2018 – Aprovado
por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº 005/2018 – “Dispõe sobre repasse de
contribuições ao CISEP, bem como regulamenta a atuação do Conselho na
prestação dos serviços de interesse municipal”;- EMENDA MODIFICATIVA 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 WELTON DE
JESUS PAIVA, após os cumprimentos........assim se pronunciou: Gostaria de
agradecer a administração do prefeito Arnobio juntamente com sua equipe por
ter nos ajudado no evento na nossa comunidade que fez 32 anos de existência
“Assentamento Nova Vitória”,agradecer a Mamute sonorização do nosso amigo
Junão e Neném, todos os artistas que passaram por lá, agradecer também a
nossa comunidade e o pessoal da comissão que nos ajudaram a realizar esse
evento, muitos não acreditaram que nós iríamos conseguir fazer e foi um evento
simples mais bacana, foi legal, a população gostou, foram dois dias de evento e
não teve nenhum problema e nenhuma briga, nenhuma discussão e isso que é
legal, e se tivesse dado dez pessoas no evento e não estivesse acontecido nada
eu estaria feliz, mais como deu bastante gente e não aconteceu nada eu fiquei
mais feliz ainda. Agradecer o nosso companheiro Marcelo que foi lá nos ajudar a
divulgar e aos colegas que teve compromisso e não pode comparecer mais
deixamos os nossos agradecimentos por estar ajudando e orando por realizar
um evento sem dar nenhum problema. Nestes últimos três a quatro dias eu acho
que todos os colegas já foram cobrados sobre os loteamentos do nosso
município, estão totalmente desertos e eu queria saber da Prefeitura quem é
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responsável, se aquela lei que está lá escrita só vai ficar no papel ou se ela vai
ser cumprida, porque está fazendo vergonha, as pessoas que tem suas
residências próximo em alguns lotes que estão parecendo a mata atlântica e
ninguém resolve, obrigado meu amigo Pablo, o Residencial Pinheiros ali está
uma vergonha, a maioria dos lotes do nosso município, ninguém resolve e para
falar a verdade eu nem sei quem é o responsável, quero ver as multas, porque
tem anos que eu não vejo multando ninguém e os lotes só bichos, baratas,
cobras, escorpiões e ninguém faz nada e eu tenho certeza e como eu já vi
daquelas pessoas que não podem pagar chegar lá e multar, se a pessoa dar um
prazo para elas e elas não cumprirem com esse prazo eles serão multados, pra
isso é fácil para aqueles que não podem e para aqueles que podem pagar.
Vamos cobrar aquele calçamento daquele bairro também, porque está
complicado eu falei com o secretário Saulo eu falei para ele resolver o problema
ai senão daqui a pouco nós vamos encontrar um morto dentro daquelas valas.
Quanto a classe de motoristas eu queria dizer que passei por lá e esta classe
deve ser valorizada e assim eu acho que já tem, de quinze a vinte anos que o
motorista dessa Cidade não recebe uma diária digna, porque uma pessoa sai
daqui para ir em Vitória com sessenta reais para tomar seu café e seu almoço e
chegar em casa às vezes dez, onze ou meia noite de volta até tirando do seu
próprio bolso também, porque eu falo que eu já vi colegas, eu também na minha
época de tirar do seu próprio bolso e pagar a alimentação para um paciente que
não tinha condições, eu acho que é uma vergonha o motorista ficar ganhando
sessenta reais de diárias para fazer uma viagem em Vitória e ir em São Mateus
três, quatro, cinco vezes, como eu já vim, que eu já presenciei também no
hospital a ambulância ir lá com o motorista cinco, dez vezes para ganhar só
trinta reais eu acho um absurdo, um pouco de consideração e eu espero que o
nosso prefeito Arnobio como ele já disse, que o sonho dele é valorizar todos os
funcionários do nosso município, mais nós vamos fazer um apelo pra ele
valorizar essas diárias desses motoristas que é uma classe tão sofrida, os
motoristas saem de sua casa duas horas da manhã ou meia noite e não tem
hora de chegar para ganhar uma diária dessa que não dá para tomar nem seu
café, fica aqui o meu pedido em nome de todos os colegas para nós estarmos
sentando com o prefeito e o secretário e cobrar deles, que valorize esses
motoristas, muito obrigado e um boa noite. Usou da palavra o Vereador LUCAS
PAULO GAGNO NASCIMENTO, após os cumprimentos........assim se
pronunciou: Gostaria de parabenizar o vereador Welton pela festa e dizer que
infelizmente eu não pude estar lá e se eu pudesse eu estaria lá, e algumas
pessoas ainda aproveitaram para falar que a gente vai lá só para pedir votos
mais você sabe que algumas pessoas lá que são meus amigos, mais
infelizmente não tive a oportunidade de estar lá mais parabéns pela festa. Eu
vou ser breve, é se for possível gente peça a administração, Marcelo você como
ouvidor que encaminhe para a gente o cronograma das ruas onde a empresa vai
realizar, eu vou em cada lugar que a empresa estiver consertando, aqui eu estou
vendo que eles começaram pela rua do hospital, eu já estou filmando e assim
que terminar o serviço eu vou está lá, mais eu queria o cronograma porque
quando eu sair para eu ir passando nos locais, então se for possível passa pra
gente, Marcelo que é o homem forte da administração passa pra gente essa
informação, que a gente quer fiscalizar a empresa, porque é necessário que a
empresa faça um trabalho com efeito duradouro, nós vamos questionar antes da
empresa se retirar do município, então se for possível a única coisa que eu
queria pedir era o cronograma. Quero fazer um pedido encarecidamente, eu vi
uma indicação aqui dos colegas eu estou diariamente na escola Carlos
Lindemberg, olha o muro da escola Carlos Lindemberg é algo mais urgente do
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que muita gente imagina, está pertinho de acontecer algo lá naquela escola,
porque o portão o guarda não fica 24hs e nem armado e qualquer pessoa
consegue chegar no portão, a gente está lá eu trabalho na secretária que é perto
da entrada eu sei como é que é, eu sei o que está acontecendo. Então assim o
muro para aquela escola é importante, aquela escola foi feita em outro tempo o
muro é mais urgente do que a gente está imaginando, se for possível, que o
vereador Edvan, que as indicações dele são sempre certeiras, sempre surte um
efeito eu não sei como ele consegue fazer tantas indicações e consegue ser
atendido, então se eu estou na rua e existem várias pessoas que ficam na
frente ali na grade, e todo mundo está vendo como está a situação do município
eu não vou lá mandar um cara daquele sair, um cara daquele achar que estar
com raiva de mim entendeu e já teve professor jurado de morte, e com o portão
você vai distanciar, com o muro você vai distanciar ou uma grade ali na frente
algo que impossibilite a aproximação daquelas pessoas na grade ali e com o
contato direto com os alunos, se for possível que seja feito isso porque é algo
mais urgente do algo que muita gente estar pensando, o Diretor da escola já
pediu, eu já pedi, vereador Edvan fez uma indicação e eu acho que agora vai
sair porque as indicações dele via de regras são as que são atendidas, ele sabe
que eu não estou mentindo. E para encerrar nós vamos entrar e eu acho que
todo mundo já sabe que vamos entrar em um processo político, mais tem um
negócio que tem que nós precisamos discutir, ou a gente decide o que vai fazer
com o esgoto de Pinheiros, ou as ruas de Pinheiros vão ficar assim, o município
não tem condições de pagar quinhentos mil todo ano para consertar a rua não,
ninguém mais vai vim aqui é nós mesmos que vamos resolver isso, nós que
vamos ter que votar esse projeto, a não ser o que eu disse lá, se nós todos
sairmos deixarmos os suplentes votarem e depois nós voltarmos pra cá. Então
seja lá qual for a atitude responsável todo mundo sabe qual é não para mim, não
a política, mais a responsável e todo mundo sabe qual é mais que vai votar
contra e quem vai votar a favor e quais os motivos ou não, nós precisamos
desembaraçar esse nó porque, porque foram investidos milhões nessa obra a
ETE está pronta lá, precisa funcionar e a CESAN falou que não vai investir um
único centavo no município, quem já foi lá sabe disso por causa dessa situação,
ou seja, a gente resolve ou fala que vai correr, ou junta e toma porrada junto
mais algo precisa ser feito o que não dá é para ficar da forma que está, não vai
ser resolvido lá colocado e parado, eu estou falando isso daqui porque para mim
é muito fácil eu não estou na administração e nem faço parte, até faço de
mentirinha da administração, mas isso é algo que hoje tem muita gente dizendo
assim olha deixa aí, não vota o prefeito se vira, no futuro alguém vai ter que
enfrentar e talvez no futuro pode ser contra a gente, só lembrando ou contra
meu grupo político ou com algum grupo político de vocês ou contra alguém de
nós que estiver na prefeitura ou qualquer que seja. Então uma hora isso vai ter
que ser enfrentado não vai ficar uma obra de vinte e cinco milhões há ver navios,
isso é um absurdo eu acho que a gente tem que vim aqui e todo mundo sabe a
CESAN vai pegar o esgoto vai ser responsável por consertar as ruas, por
consertar o esgoto o preço que vai ser cobrado vamos discutir vamos discutir
com a comunidade quanto que vai ser cobrado, qual o valor e vamos botar aqui
qual que vai ser e o crescimento desse valor, quanto que vai ser a taxa e quanto
o município consegue pagar, quanto a gente consegue com o Governo do
Estado para fazer as instalações, o que não dá é para todo mundo ficar
aplaudindo operação tapa buraco sabendo qual é o principal problema e todo
mundo sabe qual é o problema e ele vai ter que ser enfrentado, desculpa os
colegas da legislatura passada correram todo mundo sabe que estava aqui e
que podia ser votado, e ai nós vamos fazer o que, porque se for correr também
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não é feio não mais eu falo isso ai e o dia que alguém entrar lá e quiser votar eu
estou fora, porque eu estou com a casa nisso, ai eu não vou deixar ninguém
fazer palanque político com isso, não nas minhas costas, se vier aqui votar, ou
vota todo mundo, debate bastante coloca tudo esclarecido, ou se não corre todo
mundo, eu não vou botar a minha cara que já não é bonita para apanhar e
depois um ficar, a lá quem votou foi o vereador lá, eu não vou fazer isso não. Só
para esclarecer não adianta querer enganar a população com isso aí, gente é
olhar a população e falar a verdade só vai melhorar as ruas se pagar o esgoto
porque a CESAN vai tomar conta porque o município não tem condições de
consertar as ruas todas as vezes, todas as vezes terão transtornos quando
chover agora é o que eu estou falando tem que olhar a população e falar, só que
para ter isso tem pagar não adianta, a população gosta de cobrar algumas
coisas da gente, mais é como o Welton disse, na hora de multar fica com raiva e
geralmente os que ficam mais raiva são os que tem maior poder aquisitivo para
pagar, o pequenininho o que geme e ninguém escuta que não tem poder
nenhum, ele geralmente paga a multa dele, ou ele vai lá mesmo e capina e se
vira, mais a galera que bota o dinheiro grosso correr no município é os que mais
reclama isso todo mundo aqui sabe. Então eu deixo aqui essa discussão,
agradeço o vereador MARCELO por estar puxando isso, é algo que o município
precisa enfrentar com sinceridade sem covardia, eu nunca fui covarde em
discussão nem para votar contra ou para votar favorável, e se eu achar que eu
tenho que ser contrário eu vou ser, e vou ser jogando limpo. agora se tiver
colega que querer usar disso aqui para fazer palanque político eu vou subir aqui
e vou falar, falar o vereador quer reclamar da rua mais na hora de votar a taxa
para consertar o senhor correu, é a verdade não existe uma margem , então a
gente tem que ser franco e eu vou falar, o vai vim falar aqui e reclamar aqui mais
quando é para discutir a taxa quer votar contra porque, porque quer fazer
palanque político não estou falando que alguém vai fazer, mais quem vier fazer
claro que tem que ser discutido, eu vou rebater, e vou olha quando nós fomos
votar a taxa Vossa Excelência correu, qualquer que for eu não estou falando que
tenha não, mais nós temos que discutir, ou contra, ou favorável, olha esse
projeto de saneamento de Pinheiros acabou a então desmonta a barraca e os
equipamentos, pega e leva embora ou se não resolve, porque do jeito que está
não vai resolver. Boa noite. Usou da palavra o Vereador EDVAN SILVA ALVES,
após os cumprimentos........assim se pronunciou: Nosso colega Lucas parece
que estar até com uma bola de cristal falou o meu assunto justamente o que eu
ia falar, e eu venho aqui apesar de que o colega acha que as minhas indicações
são pontuais e certeiras, mais essas indicações que eu fiz hoje em relação ao
Carlos Lindemberg ela está sendo repetida, ela foi feita no ano passado, no mês
de maio se eu não me engano, então vamos para mais um ano e não foi
atendido, e eu encampei uma luta com o diretor Ailton nesse sentido de
viabilizar, que é um sonho dele, é um sonho da escola que é cercar a frente ali, é
fazer a jardinagem e futuramente ter um auditório naquela escola, e assim eu
peço aos colegas também que puderem, como o vereador Lucas já falou aqui,
que todos pudessem acampar essa luta, é uma escola que atende muitas
pessoas carentes, que são pessoas ali do DOMICIANO, SANTO ANTÔNIO,
VILA VERDE, PLANALTO e a maioria está concentrada naquela escola e tem
que ter um atendimento melhor no seu espaço físico, inclusive agora eles estão
fazendo ao lado da quadra um campinho de areia e vai precisar de algumas
coisas, tipo tela de proteção e de repente a própria areia, e às vezes o próprio
diretor em si ele não tem essa força talvez força política de estar brigando para
um benefício na escola, as vezes como eu sempre falo aqui de repente é deixar
algumas prioridades e acaba deixando a escola um pouco de lado, eu vou
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continuar nessa luta e espero que os companheiros também possam colaborar
nesse sentido para que possamos dar um ambiente melhor e mais seguro tanto
para os professores quando os alunos que utilizam daquele espaço. Gostaria de
parabenizar o vereador Welton pela belíssima festa. Vou pedir licença aqui
Iverlan que você é do distrito do SOBRADO, com tanto carinho que esses dois
tem e fica mais fácil para ele pelo fato que a comunidade dele é menor, então
teoricamente aparece mais, parece que corre mais atrás, não dizendo que você
não faça isso pelo SOBRADO porque igual você falou que lá é muito grande, e
todo mundo aqui vai lá buscar um pouquinho de voto, mais na hora de tomar as
pancadas é só o IVERLAN do SOBRADO que toma as pancadas, porque é o
que não estar fazendo pelo fato de ter o distrito maior, e a gente sabe o carinho
que todos vocês tem com as comunidades de vocês, eu acompanhei o Welton e
acompanho também Cleomar nas festas que eles organizam é com amor e
devoção que vocês tem com as mesmas, não diferente do nosso presidente que
sofre um pouco mais pelo fato de ser um distrito maior. Então Welton você sabe
que eu não estava presente e você sabe o motivo, estava com minha amada e
querida filha, então entre ela e você eu sou mais ela e eu não pude estar lá
presente, mais agradeço pelo convite e pela lembrança de estar naquele local.
Só para encerar presidente e acabei me empolgando com a fala do colega e eu
ia fazer um pedido a todos os colegas mais infelizmente alguns tiveram de sair
um pouco mais cedo, e não estou falando isso em cima das falas de hoje, são
coisas rotineiras do nosso dia a dia, e eu queria fazer um pedido na seguinte
questão, vamos preocupar mais colegas com as demandas coletivas do que
com as individuais, porque as vezes trazemos problemas para o nosso município
para resolver o problema de único cidadão que faz um escarcéu por causa da
uma situação ou outra, e parece que o município está todo rebentado por causa
de uma única reclamação, porque muitas das vezes algum colega traz aquilo
para si e reproduz de uma forma que não é da forma que está acontecendo,
então eu peço encarecidamente a todos, vamos nos preocupar mais com as
demandas coletivas, não que as individuais não sejam importantes tem que ser
resolvidas também, porém de uma forma mais singela e não fazer uma
tempestade em um copo d`água, todos tem que ser atendidos da melhor forma
possível porém cada uma dentro do seu momento de atenção,porque as vezes
uma demanda individual parece que os vereadores não estão fazendo nada,
parece que o prefeito não está fazendo, parece que a Câmara não presta, e a
gente tem que ter mais cuidado com isso até para preservar os colegas, porque
as vezes vai todo mundo no pacote. Muito obrigado.
Não havendo mais oradores o Presidente agradeceu a presença de todos e
declarou encerrados os trabalhos desta sessão às 21:30 (vinte e uma horas e
trinta 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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